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   القديمةةالوشم في الحضارة المصري
  ♦♦♦♦سهى محمود.د

  
  ملخص البحث

 وجه ى       يهدف هذا البحث إلى دراسة الوشم في الحضارة المصرية القديمة، وعل
 من خالل ما أمكن حصره من القطع كالتحديد الوشم الكتابي وليس التصويري، وذل

  . التماثيل الملكية وتماثيل األفرادناألثرية م
  :ة البحثإشكالي

   مناقشة فكرة استخدام الوشم الكتابى على التماثيل الملكية وتماثيل األفراد
  :أهداف البحث

 .مقدمة تاريخية عن الوشم في مصر القديمة -١

 .دراسة الوشم الكتابى من خالل التماثيل الملكية ،وتماثيل األفراد -٢

  .المغزى الدينى للوشم الكتابى -٣

لوشم في الحضارة المصرية القديمة ،وعلى وجه      يهدف هذا البحث إلى دراسة ا
التحديد الوشم الكتابي وليس التصويري ،وذلك من خالل ما أمكن حصره من القطع 

  . التماثيل الملكية وتماثيل األفرادناألثرية م
  :مقدمة تاريخية عن الوشم:أو ال

فى  د ،وبشكل محدو١    ظهر أول دليل الستخدام الوشم في عصور ما قبل األسرات
، ولكنه ظهر بشكل مؤكد في األسرة الحادية )١(شكل رقم٢ العصر العتيق على التماثيل

عشر من عصر الدولة الوسطى،وبوجه خاص على األشكال المصنوعة من الفيانس 
،كما ظهر  )٢شكل رقم ( ،وزينت بالنقاط أو األشرطة ،أو األشكال المعينة٣األزرق

ة تدعى أمونت وتشغل منصب كهنة اآللهة أيضا على المومياوات المحفوظة لسيد
 ،كما عثر على  )٣شكل رقم ( ٤الثاني وهى أيضا محظية مونتوحتب ،حتحور

  لراقصتين من البالط الملكى ووجد على كل واحدة من هذه المومياوات موميواتين

                                                           
  .مدرس األثار المصرية القديمة بالمعهد العالى للدراسات النوعية ♦
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3 - J.Vandier D,Abbadie,Une Fresque  civile de Deir El Medineh  in:RdE 3 ,1938 p32 .                                               
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كما . ٤)شكل رقم(٥وشم عبارة عن سلسلة من النقاط ،أو األشرطة ، أو األشكال المعينة
 ظهرت في والتي على مجموعة من األشكال المسماة بعرائس الموتى ،أيضاظهر 

 والتى أصبح يشار إليها بعد ،ت الذكريةواعصر حضارة البدارى وتدفن مع الموميا
  .ذلك باسم أشكال المحظيات ،وأشكال الخصوبة

      يرى بعض الباحثين  أن المصريين القدماء استعاروا هذا األسلوب من النوبيين 
وهناك دليل يؤكد الصلة القوية بارتباط مومياوات األسرة الحادية عشر والتي تحمل ،

الوشم من الدير البحري مع النوبة والتي كانت تحت سيطرة المصريين في ذلك 
  .العصر

 :أشكال الوشم .١

تنحصر األشكال الشائعة للوشم في مصر القديمة بسلسلة من النقاط :       األول
المعينة وهى تمثل بشكل عشوائي ،وهى تحمل دالالت ذات معانى ،األشرطة ،األشكال 
فهو اإلله بس الذى يرتبط بالحياة المنزلية ،األغاني : والثانى٦حامية أو خصوبة،

  .،الرقص ،الموسيقى، ولكنه أيضا يمثل الحماية لكل مظاهر الحياة الخاصة للمرأة
  :أسباب استخدام الوشم-٢

 .صوبة ،وهو أيضا يكفل الحماية الروحية والطبيةإن الوشم يحفظ الحماية والخ-أ
 .له دور عالجي أثناء مراحل الحمل والوالدة-ب
 ،والعبي األكروبات ربما ناستخدام الوشم على أفخاذ الراقصات والموسيقيي-ج

 .ليحميهم ضد األمراض المتعددة
 يستخدم الوشم كمرشد طبى حيث يقوم الفريق الطبى ليقيس  المسافة بين هذه-د

 .العالمات أو النقاط ليحدد الوقت المتوقع لميالد الطفل

 7. استخدام الوشم ليميز الطبقة االجتماعية طبقا لوظائفهم-ه

وبعد هذه المقدمة التاريخية عن الوشم نتنقل إلى موضع الدراسة األوهى دراسة 
  .الوشم الكتابي على التماثيل الملكية ،وتماثيل األفراد

  
  
  
  
  

                                                           
5
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  . الملكيةالتماثيل: ثانيا

  تماثيل الملك أخناتون  -١

  )٥شكل   (.٨ وألقابهاإلله أخناتون عليها أسم الملك لتمثال العلويبقايا من الجزء -أ
  )٦شكل (٩ تماثيل أخناتون العمالقة بالمتحف المصري وعليها أسماء الملك-ب

  

 )٧شكل (تمثال مرنبتاح -٢
في الفناء الثانى من يمثل النصف األعلى من تمثال الملك مرنبتاح عثر عليه    

 باسم النمس حيث فالمعرومعبده الجنزى في طيبة،ويتخذ الملك غطاء الرأس 
يتدلى شريطاه على القالدة التى تزين صدره ،كما يحمى جبهته الصل المقدس عل 

،نقش على كتفي التمثال حين ثبت تحت ذقنه لحية مستعارة برباطين على صدغيه
اسم التتويج،ورب التيجان، )رع مرى أمون(نخرطوشا الملك فهو رب األرضيي

  ١٠)داسم المول(مرنبتاح حتب حر ماعت

 )٨شكل (تمثال الملك سيتى الثانى -٣
    ويصور الملك سيتى الثانى جالسا على العرش ممسكا برأس الكبش المحنط 

 وقد نقش عليه خراطيش ١١.،وهو من الحجر الرملي محفوظ بالمتحف البريطاني
  ١٩مثال إلى األسرة الملك ،يرجع  هذا الت

  تماثيل رمسيس الثانى -٤
 دعثر على هذا التمثال بشرق المعبد بالكرنك وهو مصنوع من حجر ويوج-أ

بمتحف تورين الديورايت وصور رمسيس الثاني جالسا على العرش مرتديا التاج 
  )٩شكل .(١٢األزرق وقد نقش أسمى الملك على الكتفين

  :اة ومنهتماثيل الملك رمسيس الثاني الضخم-ب
تمثالين الملك رمسيس الثاني بمعبد األقصر بالفناء األول المؤدى إلى مدخل صالة 
األعمدة،ويحمل اسم ابن حاكم البالد األجنبية،والتى تشير إلى الحمالت 

  )١٠شكل رقم(١٣العسكرية
شكل (وقد نقش عليها خراطيش الملك١٤تماثيل الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل

١١،١٢(  
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9 Ian Show and Paul Nichlson,TheBritish Museum Dictionary of Ancient Egypt ,The American                                 
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11 Regine Schulz and etal , Egypt, the world of the pharaohs ,Konemannn,Germany,1998 p.150                                 
12   Ibid.,p.172  .    
13    Ibid,p.180 .                                                                                                                                                                
14   LD, pl.109,pL.110 
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  )١٣شكل  (  رمسيس الثالث حامل شعار أمونتمثال-٣
     هذا التمثال من طراز التماثيل الملكية الممسكة بشعارات األرباب، والتى 
تتصل بما كان يقام في المعابد من أعياد ،إذ يسهم الزورق المقدس وشعارات 
المعبود في الموكب،وكان الملك بما افترض فيه من رعاية هذه االحتفاالت يخلد 

 بمثل تلك التماثيل حاملة الشعارات حيث تقام عند مدخل المعبد وقد عهد هذا ذلك
 وعثر ٢٠،ويؤرخ التمثال إلى األسرة .النوع من التماثيل منذ عصر تحوتمس الرابع

  ١٥عليه بفناء الخبيئة ،ونقشت خراطيش الملك على الكتف

   )١٤شكل رقم: (تمثال الملك أوسركون األول ٥-
 دي هليوبوليس وهو مصنوع من البرونز والذهب وهو موجو عثر على التمثال ف

   .٢١ ويرجع إلى األسرة ١٦بمتحف بروكلين بنيويورك
   )١٥شكل رقم  (تمثال الملك بامى-٦

 الملك  بامى ل بالمتحف البريطانى،وهو يمثظ من البرونز ومحفوع   وهو مصنو
  ١٧ى الكتف التاج األبيض و مقدما الخمر ، وقد نقش اسمي الملك علامرتدي

  : تماثيل األفراد:ثالثا
  )١٦شكل رقم  (:تمثال حتب دى إف-١

يعد تمثال حتب  دى إف من أقدم التماثيل المصرية الغير ملكية ،حيث نجد       
صاحب التمثال للمرة األولى راكعا في خشوع ،واضعا راحتيه على ركبتيه وشعرا 

ف بعضها فوق بعضها مستعارا مستديرا على رأسه وقد مشطت خصالته في صفو
ونقش لقب صاحب التمثال واسمه على السطح األعلى  .،كما يتخذ نقبة قصيرة بسيطة 
أن اسم حتب دى إف، واسم أبيه مرى جحوتى وحمل من قاعدة التمثال ومنه يعرف 

لقب يصعب تفسيره هو عظيم الهبات في البيت األحمر ،يوجد على الكتف األيمن 
حتب سخموى :الث األوائل من ملوك األسرة الثانية وهم نقشت األسماء الحورية الث

جاثما على هريم صغير ) الفونكس(،،رع نب ، نى نثر من فوقها منظر لطائر البنو 
  ١٨لعله يرمز للتجدد األبدي المتواصل

   )١٧شكل رقم (تمثال سنفر وسنناى-٢
شمال بهو  ،عصر الدولة الحديثة ،وعثر عليه ١٨    يرجع هذا التمثال إلى األسرة 

سم ١٢٠العمدة األكبر بالكرنك ،وهو من حجر الجرانيت األشهب،ويبلغ ارتفاعه 

                                                           
 -٣القـاهرة ط –المجلس األعلى لآلثـار  –المتحف المصرى   :  محمد صالح ،هورنيج سوروزيان      ١٥

  .٩٦ ص١٩٩٩
16 Regine Schulz and etal  ,op-cit., p.271. 
17  Ibid.,p.325 .                                                                                                                                                                  
18 CG 1.                                                                                                                                                                           
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ويصور سنفرو وزوجته سنناى على أريكة عالية الظهر متشابكة أذرعهما ،حيث يتخذ 
الزوجة شعارا مستعارا أما سنناى، والتى تحمل لقب المربية الملكية ،فتتخذا شعارا 

ا تتحلى بقالدة عريضة ورداء طويال،وعند كتف سننفر مستعارا ذات جدائل طويلة ،كم
  ١٩.األيمن نقش خرطوش أمنحتب الثانى على الكتف ،واالثدى

   )١٨شكل رقم (تمثال أمنحتب بن حابو-٣
           عثر على ذلك التمثال بالقرب من أسفل السلم شرقى الصرح العاشر 

سم  ،ويمثل ٧٢ سم ، طوله٨١وعرضه ،بالكرنك ،وهو من الجرانيت الرمادى
أمنحوتب بن حابو في جلسة الكاتب متقاطع الساقين  يرتدى الشعار المستعار ذو 
خصالت مائجة تنتهي بجدائل تغطى جبهته حتى حاجبيه الكثيفين حيث تنحسر نحو 
الكتفين مخفية جزءا من األذنين ،إذ تنحني رأسه قليال على بردية مبسوطة في حجره 

نظره ،ويتدلى من كتفه األيسر لوح به تجويفان لمحبرتين يقرأ أيضا نصا معتدل تحت 
احدهما اللون األحمر ،واألخر اللون األسود وذلك فضال على لوح أخر مستدير على 

   ٢٠ الشخصي واسمه التاجي٣ركبته اليسرى ويذكر النص على جسده اسم امنحوتب
   )١٩شكل رقم (تمثال أمنحوتب -٤

 ع ،وعثر عليه بمعبد خونسو بالكرنك ،وهو مصنو١٨   يؤرخ هذا التمثال إلى األسرة
من الجرانيت األسود ،ويصور التمثال واقفا ويلبس الشعر المستعار ،مرتديا النقبة 

 جسد التمثال ممتلئ ذو ثنيات ينم عن قوة وشباب الشخص ،ونقش رالقصيرة ،كما صو
 نقش nb maAt Raعلى الكتف األيمن اسم الميالد ألمنحوتب الثالث ،وعلى ثدي التمثال 

Imn Htp HkA wAstاسم العرش 
٢١   

  )٢٠شكل رقم  (تمثال بتاح مس٥-

 ،وهو من حجر الجرانيت األسود،مفقود منه ١٨      يؤرخ هذا التمثال إلى األسرة 
توجد خراطيش ،الجزء العلوي ،ويوجد الجزء السفلى من التمثال وهو يمثل راكعا 

  ، Mn xprw ra :وعليها األتي٢٢السره الملك  تحوتمس الرابع على البطن أعلى 
DHwty ms xaw  

   )٢١شكل رقم (تمثال اممنحات - ٦
 ،ويبلغ ارتفاعه ١٨     عثر على ذلك التمثال بمعبد موت بالكرنك،ويرجع إلى األسرة 

سم ،وينتمى هذا التمثال إلى مجموعة التماثيل الكتلة ،ويصور صاحب التمثال ٨٠

                                                           
  .٨١المرجع السابق  ص  نفس :   محمد صالح١٩
  .٧٩نفس المرجع السابق ص: ٢٠

21   CG 551.     
22 CG584. 
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 على aA xprw Raيه زهرة اللوتس ،وقد نقش اسم الملكمرتديا الشعار المستعار وبيد
   ٢٣الذراع

   )٢٢شكل رقم (تمثال امنحوتب -٧
سم ٩١  عثر على التمثال في بوباسطة ،وهو من الجرانيت األسود ،يبلغ ارتفاعه

 nb الرأس وعلي كتفه نقش د،ويمثل أمنحوتب في هيئة الكاتب الجالس ،وهو مفقو

maAt Ra
٢٤     

  )٢٣قمشكل ر(انى مس -٨
 ومصنوع من الجرانيت األشهب ،ويبلغ ارتفاعه ١٩    يرجع هذا التمثال إلى األسرة 

سم ،وعثر عليه بالمشايخ ،وينتمي إلى مجموعة التماثيل الكتلة ،ويرتدى الشعار ٧٥
المستعار والذقن المستعارة ،وبداخل التمثال ناووس و،ويوجد على رأس التمثال اسم 

  . ٢٥ذرع أسماء اآللهة  محيت ورت، إنحور شوالملك مرنبتاح  ،وعلى األ
   )٢٤شكل رقم  (: باك إن خونسو-٩

     يؤرخ إلى األسرة العشرون، وهو من الجرانيت األسود ،يقف على قاعدة ويرتدى 
 ويظهر فيها األجزاء السفلية لألذنين،ونقبه طويلة لها جزء نباروكة مكونة من جزئيي

ويرتدى صندال،ويحتضن بيديه قائما على رأس بارز عريض وقدمه متقدمة لألمام ،
كبش أحد رموز اإلله أمون ،يرتدى صدرية يعلوها قرص الشمس وكتب صيغة التقدمة 

   ٢٦.على القائم إلى أمون رع وسجل اسم الملك رمسيس الثالث على أكتاف التمثال
     ) ٢٥(شكل رقمتمثال سماتاوى نخت  -١٠

والتمثال ذو رأس مفقود    وعثر عليه بكوم القالع ،٢٦يؤرخ التمثال إلى األسرة
،وصور التمثال  جالسا على قاعدة مثنى الركبة ،وعلى الذراعين اسمى الملك بسماتيك 

٢٧   
  :المغزى الدينى ألستخدام الوشم الكتابى:رابعا

    استخدم المصرى القديم كتابة األسماء في كتابة الوشم ،وترجع أهمية كتابة األسم 
ه من األجزاء المهمة في الكيان البشرى ،والذى له وجود مستقل ،فاألسم الذى ألن

يستحق اهتماما خاصا ،فالخليقة وجدت بتسمية األسماء ،وهكذا اخذ كل شىء اسمه 
الحقيقى ،وبدون األسم يختفى واليعود له وجود ،ومن هنا كانت عادة محو أسماء 

ألسم مرئيا ومسموعا بعد الموت يكون الملوك  واآللهة غير المرغوب فيها، ويعاد ا

                                                           
23   CG566. 
24  CG590. 
25   582 CG. 

المجلـس  – ٢٥ على تماثيل األفراد حتى نهاية األسـرة         المناظر المصورة :نشأت حسن الزهرى     ٢٦
 .٣٠٩ص٢٠٠٩-القاهرة -األعلى لآلثار

27 CG 653 
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رمزا للخلود ،وهناك فقرة من نصوص التوابيتت تدعو المتوفى أن يؤكد أننى أحيا 
ومن ذلك فنرى "الحياة ،أننى لن اختفى ،ان اسمه لن يمحى على األرض طول الزمن 

أن العقيدة المصرية القديمة تعتبر ان األسم جزء حيوى من الشخصية فهو يحفظ في 
حياة األخرى ،وتحتوى األوانى على بعض التحذيرات ألى شخص يزيل اسمه ال

،وهناك ايضا تهدديدات ألى شخص يكرر اسمه ،أن أهمية األسم تكمن في وجوده 
األبدى واألزلى ،أما بالنسبة لأللهة واأللهات فهى تمتلك األسم السحرى لها واألنسان 

  ٢٨.اعدة األلهةالذى يكتشف هذه األسماء قادرا على أن يملك مس
  :النتائج

  :ومن خالل الدراسة السابقة يتضح األتي

 الدولة ر الوشم الكتابي على التماثيل الملكية منذ بداية عصمظهر استخدا -١
 نظرا للدور الديني ك كتابة اسم التتويج واسم المولد للملك، وذللالحديثة، ويشم

 . سبق اإلشارة إليهيالهام الذي يلعبه االسم، والذ

اسم اإلله في ) إخناتون (م ألول مرة في عهد الملك أمنحتب الرابع استخد -٢
 .تزيين التمثال الملكي

استخدمت أسماء الملوك كوشم كتابى على تماثيل األفراد بداية منذ العصر  -٣
 تمثال حتب دى إف ،ولم يظهر في عصر االنتقال األول كالعتيق مثال ذل

ما ظهر مرة أخرى في عصر ،الدولة الوسطى ،وعصر االنتقال الثاني ،بين
 .الدولة الحديثة حتى نهاية العصر المتأخر

يوجد الوشم الكتابى غالبا على الذراع األيمن أو على الذراعين أو في منطقة  -٤
 .البطن أعلى السرة وذلك بالنسبة لبعض الملوك ،وتماثيل األفراد

ى ظهر الوشم الكتابى مرة واحدة على رأس التمثال ،تمثال انى مس ،وعل -٥
األذرع أسماء اآللهة محيت ورت،أنحور شو ،وفى بعض األحيان يظهر على 

 .ثدي التمثال مثل امنحتب بن حابو ،امنحوتب

تهدف كتابة أسماء الملوك على تماثيل األفراد إلى حماية التمثال حيث إنه  -٦
  .الصورة الحية للشخص

  
  
  

                                                           
28   Lesko.,L. and etal, Religion in Ancient Egypt Gods Myths and Personnel 

Practaice,London,1991,p.28 . 



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ١٣٩ -

  قائمة االختصارات
Bordchart,Statuen und Statuetten von Konigen und  

Privatleuten ,Cairo. 

 

CG 

Journal of Egyptian Archaeology, London. 

 
JEA 

Lexikon der Agyptologie, Wiesbaden. 

 
LA 

Lepsius,   Karl, Denkmaler aus Agypten,Berlin,1849. 

 
LD 

Revue d egyptologie, Cairo. 

 
RdE 

  
  المراجع

  :المراجع العربية:أوال

  المجلس األعلى لآلثار–المتحف المصرى : ،هورنيج سوروزيان محمد صالح  -١

   ١٩٩٩ -٣القاهرة ط– 
المناظر المصورة على تماثيل األفراد حتى نهاية األسرة : نشأت حسن الزهرى -٢

  ٢٠٠٩-القاهرة -المجلس األعلى لآلثار– ٢٥
  :ثانيا المراجع األجنبية

Statuen und Statuetten von Konigen und  Privatsteuten 

,vol5,Berlin,1911-36   

Bordchart,L, 

Predynastic  figures of Woman and their Successors in 

:JEA XV ,part 1,1929   
     

-Hornblower 

,G.D, 

A New concept of Tattoo in ancient Egypt in: Faculty 

of Tourism and Hotel  s Magazine,Vol4 ,No1,2009 

Kamal ,s 

Remarques sur le Tatouage dans L Egypt ancienne, 

MIFAO,1948   

-Kimmer, 

Louise 

Denkmaler aus Agypten,Berlin,1849  
  

Lepsius,   

Karl 



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ١٤٠ -

Religion in Ancient Egypt Gods Myths and Personnel 

Practaice,London,1991  
 

-Lesko.,L. 

and etal, 

Tatowierung in: LA VI, 1986 coL.14 5    -Rober.,t .s, 

Egypt, the world of the pharaohs  

,Konemannn,Germany,1998         
-Schulz 

,Regine and 

etal 
The British Museum Dictionary of Ancient Egypt ,The 

American   University ,Cairo, 1999    
  

Show ,Ian 

and Paul 

Nichlson, 
Une Fresque  civile de Deir El Medineh  in:RdE 3 

,1938p 4:35 

J.Vandier 

D,Abbadie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ١٤١ -

 لملحق األشكا

  
  )١(شكل رقم 
  :نقال عن

G.D.Hornblower, Predynastic  

figures of Woman and their 

Successors in:JEA XV ,part 1,1929 

p.29.  

  

  
  )٢(شكل رقم 
  :نقال عن

J.Vandier D,Abbadie,Une 

Fresque  civile de Deir El 

Medineh  in:RdE 3 ,1938 p32.                                                           

  

  

  
  )٥(شكل رقم 
  :نقال عن
CG965  

  
  )٦(شكل رقم 
  :نقال عن

Ian Show and Paul 

Nichlson,TheBritish Museum 

Dictionary of Ancient Egypt, 

p.29  .  



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ١٤٢ -

  
  )٧(شكل رقم 

  CG607 نقال عن
  

  
  )٨(شكل رقم 
  :نقال عن

Regine Schulz and etal , Egypt, 

the world of the pharaohs , 

n,Germany,1998 p.150               

  
  )٩(شكل رقم 

    Ibid.,p.172 :نقال عن      
   

  
  )   ١٠(شكل رقم 

  Ibid,p.180 :نقال عن
  

                                                                                                                            
  

  



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ١٤٣ -

  
  نقال عن) ١١(شكل رقم 

        Karl Lepsius,Denkmaeler aus 

Agypten,Berlin,1849pl.109  

  
  نقال عن) ١٢(شكل رقم 

Ibid.,pL110  

 

  
  نقال عن) ١٣(شكل رقم 

المتحف :  ،هورنيج سوروزيان محمد صالح
 -٣القاهرة ط– لآلثارالمجلس األعلى – المصري

  ٩٦ ص١٩٩٩
  
  
  

  
  

 

  
  نقال عن١٤شكل رقم 

Regine Schulz and etal, 

op-cit., p.271  



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ١٤٤ -

  
  نقال عن) ١٥(شكل رقم

Ibid.,p.325  

  
  نقال عن) ١٦(شكل رقم

CG1  

  
  نقال عن) ١٧(شكل رقم

  ٨١بق  صنفس المرجع السا:  محمد صالح 

  
  نقال عن) ١٨(شكل رقم

  ٧٩نفس المرجع السابق ص:

  
  نقال عن) ١٩(شكل رقم

CG 551  

  
  نقال عن) ٢٠(شكل رقم

CG584  



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ١٤٥ -

  
  نقال عن) ٢١(شكل رقم

CG566  

  
  نقال عن) ٢٢(شكل رقم

CG590  

  
  نقال عن) ٢٣(شكل رقم

582 CG 
  

  
  نقال عن) ٢٤شكل رقم

المناظر المصورة :نشأت حسن الزهرى 
 تماثيل األفراد حتى نهاية األسرة على
-القاهرة -المجلس األعلى لآلثار– ٢٥

  ٣٠٩ص٢٠٠٩

  
  ننقال ع) ٢٥(شكل رقم

CG 653  

  
  
  
  

  



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ١٤٦ -

  ١٢األسرة 

  

  


