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 الملخص:

رة المقرابر ومرا مرن خر ع امرا جليًّراوقرد همرر هر ا  ،هتمراممم بالحيراة الرد يااكثرر مرن أالمصريون القدماء باآلخرة لقد اهتم 
 خلرود،يرون أ ما ضررورية للكا وا لقد كان للمصريين القدماء مجمواة من اادات الدفن المعقدة والتى ، و تبعما من ف ون ج ائزية

أن يررون  كرا وا ودفن بعض السلع التى ،حفاه الى جسد الميت بعد الموت، وشملت ه ه الطقوس التح يط والتعاوي  السحريةللو 
 .آلخرةفى الحياة ا إليماالميت فى حاجة 

ى لآللمرة الرى بين طقوس وشرعائر يوميرة تر د   وهى ما ؛مصر القديمةفى الطقوس الج ائزية  وكان الكم ة هم من يتولون
  -وهرو مرن ايايراد الرسرمية فرى مصرر القديمرة - أاياد دي ية فى مواسم خاصرة مثرع ايرد موسرم الفيضرانوبين  ، حو مخصص

 .لتح يطى مثع اوطقوس دفن الموت  

هر ه ايوا رى خر ع  واسرتخدمت للحفاه اليماى ف  و  أحشاء الم ت   وضع فيماارفت باسم ايوا ى الكا وبية ت   وان  وكان ه اك أ 
شاركوا المصريين القدماء فى معتقرداتمم  كا وا قدن اإلغريق إ وأيضًا خ ع العصرين اليو ا ى والروما ى، حيث ،اصر ايسرات

خطرا المصررى سراروا الرى كر لك أيًضرا الرومران  ،مما جعلمم يح ون حر وهم فرى تح ريط جثرث موتراهم ،لمتممآبالج ائزية، وآم وا 
حكامً  ، واستمروا فى تح يط جثثمم وتزيي ما بصورة أكثر تفصيً  القديم  من العصر البطلمى.  اوا 

  أب اء حورس ؛ تح يط؛ أوا ى كا وبية؛اادات دفن الكلمات الدالة:
Abstract: 

The funeral rites in ancient Egypt were performed by priests, which between the rituals 

and daily rituals performed by the gods in a custom manner and religious feasts in special 

seasons such as the feast of the flood season, and the burial rituals of the dead such as 

mummification and coffins in which the body is placed, as well as the  jars  that preserve the 

bowels of the deceased, and the removal of the viscera was a necessity in the process of 

embalming. 

The existence of these pots continued during the dynasty and also during the Greek and 

Roman periods, where the Greeks and Romans participated in the ancient Egyptians in their 

funeral beliefs, and believed in their gods, which made them follow their example in 

mummifying the bodies of their dead and Romans in particular, they marched on the Pharaonic 

approach, and continued to embalm their bodies and decorate them more detailedly and tightly 

than the Ptolemaic period. 

Key words: Burial rituals,  Mummification, Canopic jars, Horus sons. 
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 المقدمة:

 وممررا يرردع الررى  لررك هررو العثررور الررى آثررارهم  ،لقررد آمررن المصررريون القرردماء بررالخلود والحيرراة بعررد المرروت
خررى بعرد أوايدوات ايخررى الترى تفسرر ااتقرادهم بران ه راك حيراة  طعمرةفقد احتوت مقرابرهم الرى اي ؛الباقية

ت كرد فكررة اسرتمرارية  ؛كرا وا يقومرون بمراالموت، كما أن املية حفه أجسادهم من خ ع امليرة التح ريط الترى 
 الحياة التى كا وا ي م ون بما. 

اليررا الطقرروس الج ائزيررة  أقيمررتكرران ااتقرراد المصرررى القررديم بالبعررث بعررد المرروت هررو ايسرراس الرر ى فقررد 
حاوع  ل ا القديمة؛ عد التح يط اللب ة ايولى فى إتمام ب اء ه ا االاتقاد ابر كع العصورالمرتبطة بالموت، وي  

 حتررى يسررتطيع ممارسررة حياتررا ،المصرررى القررديم بشررتى الطرررق اإلبقرراء الررى جسررده فررى حالررة كاملررة بعررد المرروت
 بعد البعث. بشكع طبيعى

تمرثً  وتشربًما بالمصرريين بين العامرة  حتىالعصر البطلمى والروما ى  خ ع استخدام التح يط شاع قدل
ترروف  يط هررى القرردماء، وكا ررت المرحلررة المممررة مررن مراحررع التح رر ى  ررزع بعررض اياضرراء ايساسررية مررن جسررد الم 

الكبررد،  فررى هرر ه اياضرراء تمثلررتو لررك بضرررض الحفرراه الرر  كررع اضررو الررى حرردة، و  ؛أث رراء امليررة التح رريط
 . 2ليتين ويتم غسع ه ه اياضاء ب بي  ال خيعكان يتم الحفاه الى الك   ا، ايمعاء وأحيا ً 1الرئتين، المعدة

 كرانو بعمليرة المضرم ،   مرارتباطولكرن ربمرا ال ء،السبب فرى اختيرار هر ه اياضرا اوغير معروف تحديدً 
م فصرً   حفره كرع اضرو  ه ه اياضاء أو ايحشاء كمرا لرو كا رت موميراوات صرضيرة، حيرث كران ي   يتم معاملة

ترروف  بجرروار الترررابوت الررر ى يحمرررع جسرررد  داخرررع حاويرررة اً ومضلفررر ر،خررراررن اآل وبدارسرررة هررر ه اياضررراء فرررى ، 3ىالم 
ومعالجتما خ ع املية التح يط بطريقرة مشرابمة  ،من الحاالت كان يتم حفهما اً د أن كثير ج  و   ؛لعصر الحديثا

، بالكتران لرف  ثرم تضطيتمرا بمرادة صرمضية قبرع أن ت   ،بالصرودا للحفاه الرى الجسرم  فسرا، مرن حيرث تجفيفمرا أواًل 
ت ررللكرران يررتم وضررع ايحشرراء الداخليررة  و  خاصررة  وتررم تصررميم أوان   ،بررالقرب مررن الجثررةى الرر ى تررم تح يطررا ف  و  م 

 .4رفت بعد  لك بايوا ى الكا وبيةلتوضع فيما ه ه ايحشاء، وا  

                                           
1 POMAR, P., Comprendre LA Momification dans l'Égypte des Pharaons et Romaines,T. III, Deuxième Partie  

(L.M), Paris, 1926, 882-883. 
2 TAYLOR, J.H., Death and the Afterlife in Ancient Egypt , London, 2001, 65. 
3 TAYLOR, Death and the afterlife , 65. 

استخدمما المصريون القدماء خ ع املية التح يط لحفه أحشاء الموتى والتى كا ت سرريعة التلرف  ن  أواالكا وبية: هى   ىايوا 4
كرع م مرا اسرتخدم  و لك إلاادة استخدامما فى اآلخرة، ولم تحفره أحشراء الميرت كلمرا فرى إ راء واحرد ولكرن كران ه راك أربعرة أوان  

 لحفه اضو معين.



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 

 

103 | DOI 10.21608/cguaa.2021.60740.1072 نسرين صبرى ، نفين صبرى 

 

د ب رن وا  ف رقائرد مركرب مير  وس الر ى د   Canoposالبطع اليو ا ى   سبًة إلى 5جاء اسم )كا وبية(ولقد 
الترى  وا رىبرين  لرك وتلرك ايالى شكع جرة فرى السرمع الر ى يحمرع اسرما، وربرط بعرد  لرك المراء المصرريات 

ف ى ،تحمع ايحشاء الخاصة بال ، وقد كان من الضرورى أن تحفه ايحشاء Canopic6وا يسمو ما ءوبد م ت و 
ويقوم الى حماية ايحشاء أربعة  ى،ف  و  ت  م  و لك لضمان استمرار وهيفتما لل ؛ى فى ه ه ايوا ىالخاصة بالم توف  

إ  ص ع  ،غطيتماأتتميز بشكع  أوان   عةأربكان ه اك فقد ، Horus Sonsس حور  اب اءعرفون بمن اآللمة ي  
ارن  ومسرئواًل  ،رأس اإل سران او كران   Imsety  من ايخوة ايربعة وهم: إمسرتى اكع غطاء م ما ليمثع أخً 
اف  –مررررروت  – و رأس قررررررد البرررررابون وهرررررو مسرررررئوع ارررررن حمايرررررة الرئرررررة، دوا  Hapiحمايرررررة الكبرررررد، وحرررررابى 

Duamutef  فإ –س و  –مسئوع ان حماية المعدة،  وقبح و  رأس ابن آوى،بQebehsenuef   برأس
 .7مسئوع ان حماية ايمعاءصقر، و 

قدم اآللمرة الحاميرة وقرد ترم  كررهم أه ه اآللمة المسئولة ان حماية ايحشاء بداخع ه ه ايوا ى من د تع
فقرد كرا وا يقومرون بالعديرد مرن ايامراع  ،9عين الموتى فى طريقمم إلى السماءمصابيح ت   8فى  صوص ايهرام

الوثيرق بالجمراز  اى مثرع فرتح فمرا، حمايرة جسرده مرن الجروع أو العطرش وكر لك ارتباطمر يابًة ان الملك الم توف  
خر للحياة بعد آ االحفاه الى جسد الميت شرطً كان كا ت ايوا ى الكا وبية معروفة م   القدم و ، فقد المضمى
 .10الموت

 :ق.م(2181-2686) قديمةعصر الدولة ال

والردة الملرك خوفرو  Hetepheresحررس التى تمت فى مقبررة الملكرة حتربكشفت الت قيبات ايثرية  
Khufu  صررر دوق مرررن ايلباسرررتر  ناررر؛ م طقرررة ايهررررامب ق.م(2494-2613ة الرابعرررة ) ايسرررر مرررن اصرررر
وا ردما اثرر الرى الصر دوق ارام  ،ةجرزاء داخليرأربعة أإلى ا الى ايحشاء الداخلية للملكة وكان مقسمً يحتوى 
ررد أ ررا 1925 ، ويعررد هرر ا الصرر دوق مررن أقرردم 11مررازاع يحترروى الررى بقايررا كترران ملفرروف وبررا مررادة ال طرررون و ج 

 .12ال ما ج التى أبرزت طريقة التح يط فى مصر القديمة

                                           
 ،السابع  هرًا لمكا تما الدي ية وموقعما الجضرافى ودورها التجارىقليم اإلواحدة من أهم مدن ΚΑΝΩΒΟΣ مدي ة كا وبس  5

 .ستاد من اإلسك درية 120فقد كا ت خ ع العصر البطلمى أحد أهم المراكز الدي ية فى مصر كلما، وهى تقع الى مسافة 
6 DODSON, A., Canopic Equipment of the king of Egypt, London, 1994, 53. 
7 DODSON, Canopic Equipment, 54. 
8 RACHET, G., Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne, Larousse, 1968, 34. 
9 DODSON, A., Canopic Jars and Chests, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, edited by Redford, 

Donald B., Oxford University Press, 2001, 232. 
10 DAVIS, N.M., GARDINER, A.H.,  The Tomb of Amenemhet, In: ITS1, London, 1915, 13. 
11 DODSON, Canopic Equipment, 85. 
12 IKRAM, S., DODSON, A., The Mummy in Ancient Egypt, Cairo, 1998, 277. 
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واة من الحجر ى مص ف  و  ايحشاء الخاصة بالم ت   اوكا ت أولى ايوا ى الكا وبية المبكرة التى تحفه فيم 
 ، مرا  بسريطة التصرميماالشركع، وقرد تميرزت هر ه ايوا رى أيضرًا ب ا يةسرطو أأغطيتمرا و ،  13الجيرى أو الكالسيت

 .14(1)صورة رقم  اادًة وغير مزخرفة وغير م قوشة

ث ررر الررى الرررغم مررن أ ررا قررد ن فررى م طقررة سررقارة فررى امررد ف رروالرر ى د   Kagemniفررى مقبرررة الرروزير  ا 
 ،سرررماااليمرررا  اً الرررى مجموارررة رائعرررة مرررن ايوا رررى الكا وبيرررة وم قوشررر ق.م(2181-2345) ايسررررة السادسرررة

 .15وبعض ايلقاب الخاصة با

 :ق.م(1650-2055)عصر الدولة الوسطى

وكا رررت مصررر واة مرررن  ،أصررربحت ايوا رررى الكا وبيرررة ارررادًة موجرررودة فرررى مقرررابر الصرررفوة مرررن المجتمرررع   
 ا يةالمطلرررى مرررن الخرررارج، واسرررتمر شررركع ايغطيرررة ايسرررطو الفخرررار أو الخشرررب أو الحجرررر الجيررررى أو الكلسرررى 

)صرورة دمية آس ءو وكا ت ايغطية تاخ  شكع ر الدولة الوسطى، اصر  الشكع من اصر الدولة القديمة إلى
 .16(2رقم 

وقد كا ت توضع ايوا ى الكا وبيرة داخرع صر دوق مرن الخشرب أو الحجرر، واسرتضلت سرطوحا الخارجيرة 
كمررا ، بررارة أدايررة لآللمررة واآللمررات المعتررادة التررى تبسررط حمايتمررا الررى ايحشرراءلحفررر  قرروش إضررافية؛ وهررى ا

والعديرد مرن هر ه الصر اديق مزخررف مرن الرداخع  ،المقبرب الشركع المسرطح إلرىالشركع ضطاء من التطور شكع 
 .                         17واستمر ه ا التطور إلى ال صف الثا ى من الدولة الوسطى قوش مختلفة ب

 :ق.م(1069-1550)الدولة الحديثة عصر

ق.م( كان الشكع المميرز لووا رى  1213-1279)الملك رمسيس الثا ى  ةفى امد ايسرة التاسعة اشر 
، وأغطيررة أو رءوس وبرردون أكترراف حررادة، كمررا كا ررت تهمررر  ال قرروش فررى ث ثررة أامرردة رأسررية  ،طويلررة ورفيعررة

 -إمسرتى بررأس إ سران، وحرابى بررأس قررد البرابون،  ودواايوا ى كا ت تاخر  شركع أب راء حرورس ايربعرة؛ وهرم 
 برأس صقر. فإ –س و  –وقبح إف  برأس ابن آوى،  -موت

ق.م( حرردث تضييررر فررى امليررة التح رريط؛ حيررث  945 -1069وم رر  اصررر ايسرررة الحاديررة والعشرررين ) 
مررن ايحيرران وضررع  كا ررت ايحشرراء ت رررد إلررى موضررعما بعررد معالجررة الجثررة، ومررع  لررك حتمررت التقاليررد فررى كثيررر

ن لرررم ت سرررتخرج منننن طررراقم   ايوا رررى الكا وبيرررة داخرررع المقبررررة، وبالمثرررع و ضرررعت أحياً رررا مرررع الموميررراوات حترررى وا 
 (.                                 3)صورة رقم 18أحشا ها

                                           
13 MARTIN, K., Kanopen I,I In LÄ III, Weishaden, 1980, 316. 
14 HTTPS:||WWW.METMUSEUM.ORG|ART|COLLECTION|SEARCH|547070. 
15 TAYLOR, Death and the Afterlife in Ancient Egypt , 67. 
16 TAYLOR, Death and the Afterlife in Ancient Egypt, 67. 
17 TAYLOR, Death and the Afterlife in Ancient Egypt, 70.  
18 BUNSON, M.R., Encyclopedia of Ancient Egypt, New York, 2002, 80. 
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ا ثر   ()زوجة الملك حورمحب Mutnedjme من الحجر الكلسى من مجمواة الملكة ويوجد إ اء
-1186)ينوايسرة العشر  ق.م(1186-1295ة )اشر  ايسرة التاسعة رجع إلى اصريو  رةسقااليا ب
فى ث ثة أامدة كتابة الميروغيليفية ، البدن اليا  قوش بالسم41حوالى رتفااا أويبلغ ق.م( 1069
 .(4)صورة 19رأسية

حوبًا حيث تم حفه كع اضو الى حدة مص ؛فى  ماية الدولة الحديثة تضيرت طريقة حفه ايحشاءو 
من الشمع مع  أو ،بتمثاع صضير من أب اء حورس ايربعة، وكا ت ه ه التماثيع مص واة من شمع العسع

بداخع  ووضعت ه ه التماثيع ،ان حماية اضو إلا مسئوالً  ع  الطين أو مص واة من مادة الرات ج، وقد كان ك
يوع مرة فى جثة الملك رمسيس وه د ش  قد  وضع ايحشاء بم ه الطريقة كاناللفائف قبع تضطية المومياء، و 

  تقاع الثالثاال اصربقت ه ه الطريقة فى ، وط  ق.م(1069-1186)ايسرة العشرين الخامس فى م تصف
 .    20(5ق.م( )صورة رقم  1069-747)

، ومع ذلك ضرورى  غير جود األوانى الكانوبية ونتيجة ذلك التغيير فى طريقة وضع األحشاء أصبح و 
 .  21فارغة وضعت  كانت  فى كثير من األحيان ضعها فى المقابر فى هذه الفترة، رغم أنهااستمروا فى و 

 :ىاألوانى الكانوبية فى العصر البطلم 

لقد حافه المصريون خ ع العصرين اليو ا ى والروما ى الى ااداتمم الج ائزية فهلوا يح طون موتاهم 
وس المصررية القديمرة، وا ردما جراء اإلغريرق إلرى مصرر ويدف و مم فى مقابر الرى الطرراز المصررى وفقرًا للطقر

أدخلررروا معمرررم ارررادات الررردفن الخاصرررة بمرررم، مررر مم مرررن كرررا وا يفضرررلون إحرررراق جثرررث موتررراهم ثرررم جمرررع الرمررراد 
، ولكر مم سرراان مرا  بر وا هر ه 22وضرع فرى فجروات داخرع المقبررةالمتخلف، وحفها فى أوان  الى شكع قدور ت  

 ،  كرر لك فقررد أدخررع اإلغريررق طررريقتين جديرردتين للرردفن،23مررا يفعررع المصررريونالعررادة وبرردأوا يح طررون الجثررث ك
إحداها هى ابارة ان حفرة م تهمة الشكع أو غير م تهمة ت حت فى الصخر أو تحفر فى ايرض، ويختلف 
اتسااما وامقما بحسب ادد ايشرخاص الر ين أاردت لردف مم وتضطرى بايحجرار والترراب وهر ه المقرابر بسريطة 

ثررر الررى  هائرهررا فررى مختلررف أ حرراء العررالم اإلغريقررى، ممررا يرردع الررى أن اإلغريررق قررد أحضررروا معمررم جررًدا، وا  
 .24طرق دف مم

أمررا الطريقرررة ايخرررى فمرررى ابررارة ارررن مقررابر ت ب رررى أو ت  حررت تحرررت سررطح ايرض، وكا رررت تتررالف مرررن 
حرت داخرع الحرائط، وهى ابارة فتحة أو تجويف ي  Loculi  واين : ال وع ايوع ارف بمقابر  ات الفتحات

                                           
19 TAYLOR, Death and the Afterlife in Ancient Egypt, 69. 
20 TAYLOR, Death and the Afterlife in Ancient Egypt, 73. 
21 TAYLOR, Death and the Afterlife in Ancient Egypt, 72. 
22 KURTZ, D.C., BOARDMAN, J., GREEK Burial Customs, London: Thames & Hudson, 1971, 49-58. 
23 EMPEUER, J.Y., Alexandrie Redecouverte, Paris, 1998, 175.  
24 BRECCIA,V., La Nicropoli  di Sciatbi, Le Caire, 1912, XIX. 
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وقد كا ت ايريكة ت حت فى  Klineيرائك ارفت بمقابر افقدأما ايخرى ، وكا ت مربعًا أو مستطيع الشكع 
 .25 مقابر مصطفى كامع  من أبرز ايمثلة الى ه ه المقابر خ ع تلك الفترة، الصخر داخع حجرة الدفن

 التح ررريطوأصررربح  ،طقررروس الج ائزيرررة المصرررريةى اإلغريرررق ومرررن بعررردهم الرومررران المعتقررردات والب  ررروقرررد ت   
أكثر من  ى؛ف  و  ت  م  للجتمااية االكما أصبح اامً  إلهمار الحالة  ،مارس بشكع تجارى أكثر م ا دي ى ج ائزىي  

، وأصبح م تشرًا بين فئات كثيرة من المجتمع بعرد 26وبالمعتقدات الج ائزية إهمار إيما ا بالطقوس الخاصة با
لررى أب رراء الطبقررة الراقيررة فررى العصررور المصرررية القديمررة، وتطررورت كررع طرررق التح رريط فررى أن كرران مقصرروًرا ا

 هررر ينسرررتخرج فرررى الضالرررب فرررى العصررررين البطلمرررى والرومرررا ى؛ حيرررث لرررم تكرررن أحشررراء الموميررراء أو بعضرررما ت  
 .27العصرين، وسوف يتاكد  لك من خ ع تصوير التح يط

ا تقليرردً اتبارهررا الو لررك ولكررن بشرركع قليررع؛  ،البطلمررى ايوا ررى الكا وبيررة فررى العصررر اسررتمر اسررتخداملقررد 
، وكا ت تتميز بشكع أصضر حجًما من ايوا ى فى اصرر ايسررات، وأغطيرة ايوا رى تاخر  شركع رءوس اقديمً 

بشكع تسلسلى مرن ايكبرر إلرى  أيًضا ت ايوا ى الكا وبية فى العصر البطلمىر و  قد ص   أب اء حورس ايربعة، 
 ولكررن برردون تحديررد رءوس أو ،فررى  مايررة العصررر البطلمررى فقررد صررورت ايوا ررى الكا وبيررة أمررا، اايصررضر حجًمرر

 .28ا يةغطيتما بشرية أو حيو أ كا ت
 منطقة مصر العليا : -إناء ع ِثر عليه من مقبرة بطلمية من طيبة 

 بدن ( يرجع إلى بداية العصر البطلمى، الضطاء –إ اء  من الحجر الجيرى مكون من قطعتين )غطاء 
الى شكع رأس قرد البابون لإللا حابى؛ وهو اإللا المسئوع ان حماية اضو الرئة، م مح الوجا  ف ت 

 .29(6بال حت الضائر بع اية شديدة، جسم اإل اء أملس وخاع  من أية  قوش ) صورة رقم

 :تصوير ايوا ى الكا وبية من العصر البطلمى م اهر
م رخ ببداية  djet bastet nief anch يف ا خ م هر مصور الى تابوت المداو دجيت باستيت 

 :القرن الثا ى ق.م

رر ،صررور هرر ا الم هررر معهررم مراحررع امليررة التح رريط الررى التررابوت رت ايوا ررى الكا وبيررة أسررفع و  وقررد ص 
 ،آوى ابناف برأس  –موت  –دوا  وهو بالترتيب من اليمين لليسار ،السرير الج ائزى الى شكع أب اء حورس

مسرتىو  ،وحابى  بررأس قررد البرابون ،برأس صقرإف  -س و-وقبح  يردع الرى أن ايوا رى وهر ا ،  سرانإبررأس  ا 

                                           
25 VENIT, M.S., Visualizing the Afterlife in the Tombs of Greco- Roman Egypt, Cambridge University Press, 

2016, 56-57. 
26   VENIT, Visualizing The Afterlife, 57. 
27 ANDREW, S.C., Egyptian Mummies, Harvard University Press, Cambridge, 1998, 24. 
28ANDREW, Egyptian Mummies, 25. 
 

 A&B.13.181.2 رقم الميتروبوليتان  متحفمكان الحفه: ، http:||www.metmuseum.org  قً  ان 29
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ف ىفررى حفرره مرراتم اسررتخراجا مررن جسررد الم   سررتعملت جميعمررا فررى هرر ه الفترررةا  الكا وبيررة  و لررك يشررير إلررى أن  ؛ت ررو 
ف ى) صورة رقمالتح يط تم بدون تعديع فى املية حفه أحشاء الم    .30(7ت و 

لى بردية جنائزية باللغة الهيراطيقية تخص أحد النبالء ويدعى كيرشر ويرجنع للقنرن األو  منظر مصور ع
 :ب  الميالدق

 رروبيس الررى الجررزء السررفلى مررن البرديررة  م ح ررى الررى الموميرراء لتح يطمررا، أصررور فررى هرر ا الم هررر 
يررزيس ا ررد الرررأس و فترريس ا ررد القرردم، وي حرره فررى هرر ا الم هررر أن ايوا ررى الكا وبيررة غ حيررث  ،يررر مكتملررةوا 

، وربما ادم تصوير ايوا ى اأو حيوا يًّ  اواحد بدون تحديد غطاء الرأس سواء كان بشريًّ  ىكا وب إ اءاليوجد إال 
 .31(8)صورة رقم الث ثة ايخرى لتطور تق يات التح يط خ ع العصرين البطلمى والروما ى

 األوانى الكانوبية فى العصر الرومانى:

يين القدماء فى معتقداتمم الج ائزية؛ ممرا جعلمرم يحر ون حر وهم فرى تح ريط جثرث شارك الرومان المصر 
موترراهم، حيررث القررت فكرررة الخلررود بعررد المرروت فررى الديا ررة المصرررية قبررواًل كبيررًرا لرردى الرومرران،  وسررار الرومرران 

حاستمروا حيث الى  مج المصرى القديم،  كاًمرا مرن فى تح ريط جثرث موتراهم وتزيي مرا بصرورة أكثرر تفصريً  وا 
بالًضررا خرر ع العصررر الرومررا ى؛ ممررا أدى إلررى ا عكاسررا الررى هتماًمررا االعصررر البطلمررى، و رراع طقررس التح رريط 

 .32التصوير سواء الى المقابر أو التوابيت أو الى شواهد القبور

واستمر استخدام ايوا ى الكا وبيرة خر ع العصرر الرومرا ى، ولكرن بشركع قليرع، حيرث كران فرى الضالرب ال 
رما اآلخرر فرى مكا مرا؛ ممرا أدى  تفرغ ايجسراد بمرا فيمرا مرن أحشراء، فكا رت ت تررك أو ي رزاع بعضرما ويت ررك بعض 

إلررى ا عكاسررا الررى تصرروير التح رريط فررى العصررر الرومررا ى، وقررد اختلفررت أشرركالما خرر ع تلررك الفترررة ووجودهررا 
 .33أصبح بشكع رمزى؛ مثع االكتفاء بوجود إ اء واحد فقط ليوضع با ايحشاء

قد تراثرت ايوا رى الكا وبيرة فرى العصرر الرومرا ى برايوا ى الترى كا رت مسرتخدمة مرن قبرع، ولكرن لروحه ول
 أ ما أقع حجمًا وأكثر طواًل.

 

 

                                           
 .70رقم صورة، ، تصوير الطقوس والمراسم الج ائزية فى مصر اج ن 30
 .81رقم صورة، تصوير الطقوس والمراسم الج ائزية فى مصر  ،اج ن31 

32 SAVVOPOULOS, K.,  BIANCHI, R.S. & HUSSEIN, Y.,  The Omar Toussoun Collection In The Greco- Roman 

Museum, year of publication, 88. 
33 MARTIN, KANOPEN II, 317. 
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القننرن الثننانى  -إننناء كننانوبى مننن الرخننام عثننر عليننه مننن موقننع مدينننة كننانوو يرجننع  إلننى القننرن األو  
 الميالدى:

 مررح الوجررا بدقررة، كمررا يهمررر الررى برردن اإل رراء الجعررران فرر ت موقررد     الضطرراء ياخرر  شرركع رأس رجررع،  
المج ح وهو رمز للتجدد حيث كان يحمع قرص الشمس مع الصع المقدس وال اووس، وفى كر  مرن الجرا بين 
يهمررر أطفرراع اررراة ) حربرروقراط( وتهمررر اإللمررة إيررزيس واإللمررة  فترريس بضرررض الحمايررة واإللررا أوزوريررس وهررو 

 .34(9مرتد  التاج )صورة رقم

يرجرررع إلرررى الفتررررة الروما يرررة مرررن مجموارررة  Osiris Hydreiosإ ررراء كرررا وبى مرررن الحجرررر الجيررررى لإللرررا 
 : 35المتحف اليو ا ى الروما ى

يهمرررر الرررى بررردن اإل ررراء  الجعرررران المجررر ح رمرررز التجررردد وزخرفرررت القااررردة برررزوج مرررن اآللمرررة فرررى مواجمرررة   
 .(10ليع )صورة رقم، ويست د اإل اء الى قاادة مستديرة ابارة ان إكابعضمم

 منظر مصور بالنحت البارز فى حجرة الدفن الرئيسة بمقبرة كوم الشقافة:

المعررالم المعماريررة وطرررز ال حررت  إلررى او لررك اسررت ادً  ؛تعررود المقبرررة إلررى م تصررف القرررن الثررا ى المرري دى
 رير  ث ثرة أوان  وتهمرر تحرت السر ،ورت المومياء مسرجاة فروق سررير ج رائزى بشركع أسردالم تشرة بالجبا ة، ص  

 ،الثالرث بررأس قررد حرابى، وهرم أوالد حرورسو  ،والثرا ى بررأس إ سران  ،كا وبية،  ايوع الرى شركع رأس الصرقر
 ؛وا رى الكا وبيرة فرى العصرر الرومرا ى غيرر مكتملرةيمعهرم ا، فقرد كا رت وىآ ابرنس أولكن ي قصرمم رابعمرم برر 

الرومران باإلكثرار مرن ايصرماغ والمرواد الترى هرتم ا، حيرث سرتخرج بالكامرعحشاء الداخلية لم تعرد ت  ن ايي ا هرً 
ببقاء الجسد كامً  بقاًء طرويً ،  وبالترالى أصربح لريس هتمام االتعمع الى حفه الشكع الخارجى للجسم، دون 

 .36(11قم )صورة ر  من الضرورى استخدامما كلما
-ankyronopolis  -  El م طقررة تررع الحيبررة )ا كيرو وبرروليس(م هررر مصررور الررى غرر ف موميرراء مررن 

hibeh) )( 180-161م رخ من )37م: 
لم يتم تصوير صور فى الم هر المومياء مسجاة الى السرير الج ائزى، وي  حه فى ه ا الم هر أ ا 

              تضيرررررر وتطرررررور مفمررررروم التح ررررريط مرررررن  احيرررررة التق يرررررة با رررررا  تيجرررررة لفيفسرررررر  لرررررك الضيررررراب  ،ايوا رررررى الكا وبيرررررة
 .38(12)صورة رقم 

                                           
 )SCA 205( اإلسك درية مكتبة اآلثار متحف الحفه: مكان ،http://antiquities.bibalex.org  قً  ان 34

35 SAVVOPOULOS,  BIANCHI & HUSSEIN,  The Omar Toussoun Collection, 89. 
36 VENTI, Visualizing the Afterlife, 72. 

37
 الفشن. مركز -سويف ب ى محافهةتقع اليوم فى انكيرونوبوليس:  -ت  الحيبة 
38
 .119 صورة رقم ،رتصوير الطقوس والمراسم الج ائزية فى مص  ،اج ن 

http://antiquities.bibalex.org/
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  :والنتائج البحثية الدراسة التحليلية

المصريون القدماء كا وا أكثر شعوب العالم اهتماًما بالموت، وبايمع فى البعث إلى الحياة بعد الموت، 
ويتضح  لك من خ ع الطقوس الج ائزيرة فرى العصرور المصررية القديمرة والترى اسرتمرت للعصررين البطلمرى 

 غيرهما من الشعائر.والروما ى؛ مثع التح يط والدفن و 

فعلررى الرررغم مررن أن أسرراليب وطرررق التح رريط قررد اختلفررت فررتن ه رراك معتقرردات هلررت ثابتررة بشرركع ملحرروه 
لفترررررات طويلررررة، فقررررد اقترررربس اإلغريررررق والرومرررران مررررن المصررررريين الممارسررررات الدي يررررة رغررررم وجررررود الررررديا ات 

 المصرية القديمة.و لك دليع الى قوة وتاثير الديا ة  ؛وايساطير واإللمة الخاصة بمم

رر ا اهتماًمررا كبيررًرا وكرران المصرررى القررديم م رر  اصررر ايسرررات وحتررى العصرررين البطلمررى والرومررا ى ممتمًّ
ف ى، وحفهمرا ووضرعما داخرع أوان  خاصرة بمرا؛ وهرى ماا   رفرت بطقس التح يط، واملية استخراج أحشاء الم ت و 

بعررد المرروت،  ولقررد اسررتخدمت هرر ه ايوا ررى فررى  و لررك لضررمان اسررتمرار وهيفتمررا للحيرراة ؛بررايوا ى الكا وبيررة
العصور المصرية القديمة وحتى العصرين البطلمى والروما ى، إال أن أشكالما قد اختلفت خ ع ه ه الفترات 

 المختلفة.

سرلى مرن ايكبرر إلرى ولقد صورت ايوا ى الكا وبية غالًبرا بشركع كامرع مرع تصرويرها أيضرًا بشركع تسل  
(، ومرررع  مايرررة العصرررر البطلمرررى صرررورت كاملرررًة ولكرررن بررردون تحديرررد رءوس 9رقرررم  صرررورة ايصرررضر حجمرررًا 

 .39أغطية( بشرية أو حيوا ية، ولعع تفسير  لك أ مم استضرقوا وقًتا طويً  حتى استوابوا الطقوس المصرية)

، كمررا أ مرا أصرربحت تاخر  شرركع  كمرا ي حرره أن أشركاع ايوا ررى الكا وبيرة اختلفررت فاصربحت أكثررر طرواًل 
 .(10)صورة واسعة ومفلطحة من أالى وضيقة من أسفع ما إحيث  ،سالكا

تاثرت أشكاع ايوا ى الكا وبية فرى العصرر الرومرا ى أيضرًا بالتراثيرات المصررية؛ كمرا همرر فرى )صرورة 
( حيرث  همرر غطراء اإل راء الرى شركع رأس رجرع، والرى جسرم اإل راء يهمرر الجعرران المجر ح والر ى 11رقم

د همر ه ا الجعران بكثرة فى تصميمات المجوهرات والتوابيت ومقابر فرى اصرر الدولرة كان رمًزا للتجدد، وق
 . 40القديمة،  ويحمع قرص الشمس مع الصع المقدس وال اووس

وفررى كرررع  مرررن الجرررا بين يهمرررر أطفررراع ارررراة )حربررروقراط( وتهمرررر اإللمرررة إيرررزيس واإللمرررة  فتررريس بضررررض 
وه ه تراثيرات مصررية خالصرة، كمرا همررت أيًضرا هر ه التراثيرات  الحماية واإللا أوزوريس وهو مرتدًيا التاج ،

 .41( الى بدن اإل اء، حيث ي وجد الجعران المج ح اليا12)صورة رقم 

                                           
39 ANDREW, Egyptian Mummies, 25. 
40 SAVVOPOULOS, BIANCHI & HUSSEIN,  The Omar Toussoun Collection, 89. 
41 PERL, Mummies, Tombs and Treasure, 32. 
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ا للعقيرررردة الج ائزيررررة، حيررررث ثبررررت أن بعررررض ويبرررردو أن تصرررروير ايوا ررررى الكا وبيررررة جرررراء ا عكاًسررررا طبيعيًّرررر
، وبالتررالى لررم يعررد 42ت ررزاع، بررع هلررت داخررع الموميرراءاياضرراء التررى يررتم إزالتمررا  مررن الجسررم مررن قبررع لررم تعررد 

ه اك حاجة إلى استخدام ايوا ى الكا وبية كل ما، وربما يبرز ه ا تصويرها فرى بعرض الم راهر  اقصرة وغيرر 
 مكتملة.

، 43ا فربمررا يرجرع إلررى اسرتخراج هرر ه اياضراء وغسررلما وتجفيفمرا بررال طرونأمرا اررن اردم تصررويرها  مائيًّر
كا ت، أو أن الم هر كان يمثع مرحلة من مراحع التح يط التى لم يكن يتم فيما استخدام  ووضعما ثا ية كما

 (.14ايوا ى الكا وبية بعد)صورة

 النتائج:

قش، وكرران لمررا غطرراء ترر    ومررن ه ررا  سررت تج أن ايوا ررى الكا وبيررة كا ررت فررى اصررر الدولررة القديمررة  ررادرًا مررا -
أكثرر شريوًاا ورءوس )أغطيرة( ايوا رى تاخر  شركع رءوس اادى، أما فى العصور الوسرطى فاصربحت ال قروش 

، فى م تصف الدولة الحديثة أصبحت رءوس ايوا ى الى هيئة أب اء حورس ايربعة، وال ين كان من 44بشرية
ف ى، وهم إمستى  برأس إ سان وهو اإللرا المسرئوع ارن حمايرة  Imsetyواجبمم حماية اياضاء الداخلية للم ت و 

 Duamutef إف  –مرروت  -برررأس قرررد البررابون وهررو المسررئوع اررن حمايررة الرئررة، دوا Hapiالكبررد، حررابى 
بررررأس صررقر وهرررو  Qebehsenuefإف  –سرر و  –برررأس ابرررن آوى وهررو المسرررئوع اررن حمايرررة المعرردة، قررربح 

 المسئوع ان ايمعاء.

( ق.م 2181-2345لرروحه أن ايوا ررى الكا وبيررة فررى اصررر ايسرررات تحديررًدا مررن اصررر ايسرررة السادسررة) -
(، أمرا 4اادًة ما تكون م قوشة، واادًة ما تكرون هر ه ال قروش ابرارة ارن تعاوير  لحمايرة اياضراء ) صرورة رقرم

سررتخدم فررى  لررك الوقررت فررى العصررر البطلمررى فكرران برردن ايوا ررى أملررس خرراع  مررن ال قرروش؛ و لررك ي مررا كا ررت ت  
 (. 7)صورة رقم 45كطقس من طقوس الدفن، وليس لحفه اياضاء

سررتخدم فررى بدايررة العصررر البطلمررى، وربمررا  لررك اسررة والبحررث تبررين أن ايوا ررى الكا وبيررة لررم ت  مررن خرر ع الدر  -
أى - تيجررة تطررور تق يررات التح رريط فررى هرر ه الفترررة، ووضررع أحشرراء الميررت بعررد ت هيفمررا داخررع تجويررف الجسررم 

 ررب التح رريط، فقررد ، وأن اإلغريررق خرر ع هرر ه الفترررة اسررتخدموا الرردفن والحرررق بجا46-إاادتمررا لمكا مررا مرررة ثا يررةً 
ا ثر الى كثير من أوا ى الحضرة والتى كان يوضع بما رماد الميت بعد حرقا، وترجرع إلرى القررن الثالرث قبرع 

 .47المي د
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كما تبين من خ ع البحث والدراسة أن العثور الى أوان  كا وبية فى مدي ة كا وب باإلسك درية فى العصر  -
و لررك إرضرراء   -كعبررادة اإللررا أوزوريررس كررا وبوس-قرردات المصرررية بالسررمات والمعت الرومررا ى،  كا ررت مترراثرة

 .48من أهم المراكز الدي ية فى مصر طواع العصرين البطلمى والروما ى لل وق المصرى؛ فقد كا ت كا وبوس
فرى العصرر البطلمرى، حيرث هرع الكا وبيرة ايوا ى  الىالتاثيرات المصرية ور هممن خ ع الدراسة تبين و  -

و لرك دلريً  الرى أن البطالمرة شراركوا المصرريين القردماء فرى  ؛حرورس ايربعرةب راء أفى هيئة ا شكالمأاستخدام 
 .49معتقداتمم وطقوسمم الج ائزية وساروا الى  مجمم

من أهم  تائج البحث هو التوصع  إلرى قردرة الحضرارة المصررية العريقرة الرى اسرتيعاب الضربراء بحضرارتمم  -
 حضارتمم العريقة.واقيدتمم ومزجما فى قالب واحد مع 
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 اللوحات

 
 (1صورة رقم )

 50ق.م(2181-2686إ اء كا وبى يرجع إلى اصر الدولة القديمة )

 ، MMA 1913-1914ائر حفسقارة  مكان الكشف:سم،  23،5ارتفاعها  المقاييس:، الحجر الجيرىالمادة: 
 a&b 14.716متحف الميتروبوليتان رقم مكان الحفه: 

\ 
 (2صورة رقم )

 . 51ق.م(1795-1985)ة ية اشر ابرأس إ سان ترجع لعصر ايسرة الث ىكا وب إ اء

 دير البرشا فى محافظة المنيا. مكان الكشف:سم،  29،5ارتفاعها  المقاييس:حجر الكالسيت، المادة: 

 
 52(3صورة رقم )

 ق.م(1069-1550)مجمواة ايوا ى الكا وبية فى هيئة أب اء حورس ترجع لم تصف الدولة الحديثة
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 (4صورة رقم)

 53()زوجة الملك حورمحب  Mutnedjmeمن الحجر الكلسى من مجمواة الملكة إ اء كا وبى

 : سقارة.مكان الكشفسم،  41: ارتفاع المقاييس : الحجر الكلسى، المادة

 
(  5صورة رقم)  

 54ق.م( 1069-1186مجمواة تماثيع من الشمع وتمثع أب اء حورس ترجع إلى )

 
 55(7صورة رقم )

 إ اء كا وبى من الحجر الجيرى يرجع إلى الفترة البطلمية

 ، MMA 1912-1913حفائر  -300المقبرة البطلمية رقم  – طيبة -مصر العليامكان الكشف: سم ، 39،6 : يرتفاعا
 a&b.13.181.2الميتروبوليتان رقم متحف مكان الحفه: 
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 56(9صورة رقم )

 .م رخ ببداية القرن الثا ى ق.م  anchdjet bastet niefم هر مصور الى تابوت المداو دجيت باستيت  يف ا خ 

 
 57(10صورة رقم )

 ق.م م هر مصور الى بردية ج ائزية باللضة الميراطيقية تخص أحد ال ب ء ويداى كيرشر ويرجع للقرن ايوع

 
 58(11صورة رقم )  

 القرن الثا ى المي دى -إ اء كا وبى من الرخام اثر اليا من موقع مدي ة كا وب يرجع  إلى القرن ايوع 

 موقع مدينة كانوو، IEASM حفائرمكان الكشف: سم، 37،30بالغطاء  إلناءارتفاع االمقاييس: 

 (SCA 205)متحف مكتبة األسكندرية الحفه:  مكان

                                           
 .70رقم صورة ،رصالطقوس والمراسم الج ائزية فى متصوير ،  اج ن 56

 .81تصوير الطقوس والمراسم الج ائزية فى مصر، صورة رقم  اج ن، 57
  http://antiquities.bibalex.org  قً  ان 58
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 (12رقم صورة )

يرجع إلى الفترة الروما ية من مجمواة المتحف  Osiris Hydreiosإ اء كا وبى من الحجر الجيرى لإللا 
 اليو ا ى الروما ى

 
 59(13صورة رقم )

 م هر مصور بال حت البارز فى حجرة الدفن الرئيسية بمقبرة كوم الشقافة

 
 60(14صورة رقم )

 م( 180-161( م رخ من )(ankyronopolis - El-hibeh ةتع الحيبم هر مصور الى غ ف مومياء من 
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