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 المناظر المصورة عمي الموحات الممكية لعصر االنتقال الثاني بالمتحف المصري بالقاىرة

أسامة السيد    (ii)إيناس بي  الديف عبد النعيـ                             (i)أسماء شريؼ محمود الجزار
 (iv)وليد اليادي محمود شيخ العرب                        (iii)عبد النب  إبراىيـ

 الممخص

يتناوؿ ىذا البحث الموحات الممكية الخاصة بممػوؾ عصػر االنتقػاؿ الثػان  بػالمتحؼ المصػري بالقػاىرة0 ومػف 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظر المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 

 لوحػػػػػػات( منيػػػػػػا أربػػػػػػع لوحػػػػػػات تعػػػػػػود لعصػػػػػػر األسػػػػػػرة الثالثػػػػػػة عشػػػػػػرة0 ولوحػػػػػػة واحػػػػػػدة فقػػػػػػط  7التػػػػػ  تضػػػػػػـ )
 مف عصر األسرة الرابعة عشرة0 ولوحتيف مف عصر األسرة السادسة عشرة.

 ثان ؛ المتحؼ المصري.لوحة نذرية؛ أبيدوس؛ ميف؛ عصر االنتقاؿ ال الكممات الدالة: 

 األىداف:

 وصؼ وتحميؿ المناظر المصورة عم  الموحات محؿ الدراسة.  -
 دراسة الطقوس والشعائر الت  ارتبطت بالموحات محؿ الدراسة وما تحممو مف دالالت فنية ودينية. -
ريف قػػراءة النصػػوص المصػػاحبة لممنظػػر لمعرفػػة وتوضػػي  أسػػماء وألقػػاب الممػػوؾ والمعبػػودات المصػػو  -

 عم  الموحات محؿ الدراسة0 وأسماء الطقوس والتقدمات.
 المقدمة

                                                           

(
i
) .المعيد ال –مدرس مساعد بقسـ اإلرشاد السياح    عال  لمدراسات النوعية باليـر  

(
ii
) . -أستاذ ورئيس قسـ اإلرشاد السياح   المعيد العال  لمدراسات النوعية باليـر  

(
iii

) دؽ بجامعة الفيوـ.كمية السياحة والفنا -أستاذ مساعد بقسـ اإلرشاد السياح    

 (
iv
) كمية السياحة والفنادؽ بجامعة الفيوـ. -أستاذ مساعد بقسـ اإلرشاد السياح   
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( بمنػاظر rectoالموحة عبارة عف كتمة مػف الحجػر أو الخشػب اتخػذت أشػكااًل مختمفػة0 ويػنقش عػادة الوجػو )
 ( دوف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقؿversoونصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص0 وغالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطحيا الخمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )

 (Shoukry, 1958)تعبيػػر عػػف أثػػر بػػارز أو واقػػؼ بشػػكؿ حػػر دوف 0 وتسػػتخدـ كممػػة "لوحػػة" بشػػكؿ عػػاـ لم
  .(Martin, 1986; Hölzl, R., 2001)االستناد عم  شئ 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػت الموحػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػػػػػػرية القديمػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػأكثر مػػػػػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػم  مثػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

abA  (Badawy, 1984; Fulkner, 1976) 0   Ist
 

 (WB., I, 

126, 17) 0aHaw  
 (WB., I, 221 0)srx  (WB., VI, 200, 15  ؛ عبػد

. وقد Sps  ( WB., VI, 451, 7 0)wD  (WB., I, 398, 15-20)  (19950العاؿ0 
ات كانػػػت ىنػػػاؾ أنػػػواع عديػػػدة لموحػػػات منيػػػا الموحػػػات الجنائزيػػػة0 الموحػػػات النذريػػػة0 الموحػػػات التذكاريػػػة0 لوحػػػ

 ,.Martin, 1986; Hölzl, R)المراسيـ0 لوحات الحدود0 لوحات األذف0 لوحػات اليبػات0 الموحػات السػحرية

2001) . 

ويعتبػػر عصػػر االنتقػػاؿ الثػػان  مػػف أكثػػر فتػػرات التػػاريخ المصػػري غموضػػًا ألننػػا ال نعػػرؼ عنيػػا الكثيػػر0 إلػػ  
دة اسػتمرارىا. ويمكننػا أف نميػز فػ  ىػذا جانب ذلؾ0 في  ما زالت حتى اآلف تثير الجدؿ بيف العمماء حػوؿ مػ

 العصر ثبلث مراحؿ مختمفة:

فتػػرة أوليػػة كانػػت تحكػػـ أثناءىػػا أسػػرات مصػػرية0 واسػػتمر يحكػػـ فييػػا ممػػوؾ مصػػريوف بمفػػردىـ.  -
وكانت تحكػـ فػ  وقػت واحػد0 فكػاف ىنػاؾ بيػت قػوي فػ  طيبػة0 وبيػت آخػر فػ  قفػط0 وثالػث فػ  

يػػا. وكػػاف أىميػػا جميعػػًا ىػػـ مػػا نسػػميو باألسػػرة الثالثػػة طيبػػة0 ورابػػع فػػ  الػػدلتا0 وخػػامس فػػ  غرب
 عشرة وىو البيت المالؾ ف  طيبة.

فتػػرة ثانيػػة ىػػ  التػػ  تعرضػػت فييػػا الػػببلد لغػػزو أجنبػػ  ألوؿ مػػرة0 ودخػػوليـ الػػببلد واغتصػػابيـ  -
 الحكـ بعد ذلؾ.
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توسػػع فتػػرة أخيػػرة عػػادت فييػػا لمصػػر قوتيػػا ونجحػػت فػػ  طػػرد العػػدو األجنبػػ  وبػػدأت سياسػػة ال -
يجػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػػػػػواطف لمنفػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ المصػػػػػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آسػػػػػػػػػػػػػػػػػيا لتػػػػػػػػػػػػػػػػػأميف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػدود الشػػػػػػػػػػػػػػػػػرقية   وا 

(. وقػػػد خمػػػؼ لنػػػا ممػػػوؾ عصػػػر االنتقػػػاؿ الثػػػان  آثػػػارًا كثيػػػرة وفػػػ  أمػػػاكف عديػػػدة0 2000)عبػػػده0 
 وسوؼ تناوؿ جزءًا ىاـ منيا وى  الموحات الممكية الموجودة بالمتحؼ المصري بالقاىرة.   
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)recto) انىخه األول 

 
 

 
 (versoانىخه انثبَي )
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 (1وثيقة )

 
 | (nb- nwn)  نوف"  -لوحة الممؾ "نب

 (JE. 98137رقـ )
 (Castel, G. & Soukiassian, G., 1985, pl. LXII)  نقبًل عف:

 األسرة الثالثة عشرة. : التأريخ

 .(i)جبؿ الزيت :مكان االكتشاف

 فيانس. مادة الصنع:

 سـ. 305السمؾ  -سـ 1905العرض  –سـ  13االرتفاع  األبعاد:
 نذرية. نوع الموحة:
 سيئة. حالة الموحة:
 الوصف:
 

لوحػػػة مقوسػػػة القمػػػة ذات وجيػػػيف0 مرسػػػومة بمػػػوف أسػػػود0 محاطػػػة بدطػػػار رفيػػػع0 
 حػػػػػػػػػػة المقوسػػػػػػػػػػة بقايػػػػػػػػػػا جنػػػػػػػػػػاح قػػػػػػػػػػرص الشػػػػػػػػػػمس المجػػػػػػػػػػن  يػػػػػػػػػػزيف قمػػػػػػػػػػة المو 

 تتميػػػػػػػػز الطبقػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الػػػػػػػػريش بنقػػػػػػػػاط والسػػػػػػػػفمية ذات خطػػػػػػػػوط كبيػػػػػػػػرة 
(  حيػث يقػؼ rectoتمثؿ الريش0 ثـ المنظر الرئيس  مف الوجػو األوؿ لموحػة )

المػػػزيف  (ii)نػػػوف" عمػػػ  يمػػػيف الموحػػػة مرتػػػديًا غطػػػاء الػػػرأس عفنػػػت -الممػػػؾ "نػػػب
"nmst"رط ف  األذف0 ممسكًا بكمتػا يديػو إنػاء بالصؿ الممك 0 ومزينًا بق

(iii) 0

                                                           

(i) وب رأس غارب.كـ جن 50جبؿ الزيت: ى  منطقة تقع ف  محافظة البحر األحمر0 عم  بعد حوال     
(Castel, G. & Soukiassian, G., 1985). 

(ii) لممعبػػػػػودات والممػػػػػوؾ0 واالسػػػػػـ  غطػػػػػاء الػػػػػرأس عفنػػػػػت: ىػػػػػو غطػػػػػاء رأس afnt مؤكػػػػػد منػػػػػذ الدولػػػػػة القديمػػػػػة حيػػػػػث ذكػػػػػر فػػػػػ  نصػػػػػوص األىػػػػػراـ0    
 ويعد أوؿ ظيػور لمعفنػت يرجػع لفتػرة حكػـ الممػؾ "دف" مػف عمػ  بطاقتػو العاجيػة مػف أبيػدوس حيػث صػور الممػؾ عمييػا وىػو يضػعو عمػ  رأسػو0 انظػر: )

(.2005الجعار0   

(iii) "nmst" إنااااااا    . وكػػػػػػػاف يسػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػ  طقػػػػػػػوس التطييػػػػػػػر وسػػػػػػػكب المػػػػػػػاء0 القديمػػػػػػػة مصػػػػػػػر فػػػػػػػ  بالسػػػػػػػوائؿ الخاصػػػػػػػة األوانػػػػػػػ  أحػػػػػػػد ىػػػػػػػو:   
 بػدوف أخػري وأحيانػاً  بصػنبور نػاً أحيا وكاف0 غطاء بدوف أو بغطاء إما اإلناء ىذا صور ولقد0 أسفؿ عف أعم  مف إتساعاً  أكثر دائري إناء عف عبارة وىو

مػػف نصػػوص األىػػراـ أف ىػػذا  (1180والفيػػانس والجرانيػػت0 وورد فػػ  الفقػػرة رقػػـ ) والفضػػة والػػذىب الفخػػار وىػػ  مختمفػػة مػػواد مػػف يصػػنع وكػػاف0 صػػنبور
(.02010 )خميس: انظر, داإلناء ينعش المعبو  
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 ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بطقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ المعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود "بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح" 
ًا داخػػػػػؿ مقصػػػػػورتو بييئػػػػػة موميػػػػػاء ومرتػػػػػديًا قمنسػػػػػوة وقػػػػػبلدة الػػػػػذي صػػػػػور واقفػػػػػ

"mnit.ويقبض بيديو عم  صولجاف واس " 
متشػػابية مػػع الوجػػو األوؿ فيمػػا عػػدا المعبػػود ( verso)الوجػػو الثػػان  لموحػػة  أمػػا

 المصػػػػػػػػػػػػػػػور0 فعمػػػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػػػذا الوجػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػف الموحػػػػػػػػػػػػػػػة المعبػػػػػػػػػػػػػػػود "حػػػػػػػػػػػػػػػور" 
 .الػػػػػػػػذي صػػػػػػػػور واقفػػػػػػػػًا بػػػػػػػػرأس صػػػػػػػػقر ويقػػػػػػػػبض بيػػػػػػػػده عمػػػػػػػػ  صػػػػػػػػولجاف واس

(Castel, G. & Soukiassian, G., 1985) 
 

النصوص المصاحبة 
 لممنظر:

  
 ((rectoالوجو األول 
 أسفؿ قرص الشمس المجن  نص يقرأ:

 
BHdty nTr aA 

 بحدت  المعبود العظيـ
 

 
 :يقرأ نص الممؾ وأعم 

 
nTr nfr (smn-kA-Ra) | di anx 

 الحياة فميعطَ  | (رع -كا -سمف) الطيب المعبود
 وأعم  المعبود "بتاح"  نص يقرأ:
 

mry PtH rsy inb.f nb pt 

 السماء سيد0 (i)جداره جنوب بتاح محبوب
 (verso) الثاني الوجو

 :يقرأ مزدوج نص المجن  الشمس قرص أسفؿ
 

                                                           

(i) وىذا المقب يشير إل  تحديد حـر المعبود الذي يمتد خارج أسوار معبده الكبير إل  الجنوب مف منؼ   (Wilkinson, 2003). 
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BHdty nTr aA 

 بحدت  المعبود العظيـ
 :يقرأ نص الممؾ وأعم 

 
sA-Ra (nb-nwn) | di anx 

 الحياة فميعطَ  ) |نوف -نب( الشمس ابف
 وأعم  المعبود "حور" نص يقرأ:

 
¡r nb xAswt mry 

 الصحراء سيد0 حور محبوب
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 (2وثيقة )
 

 

 
  | (nfr-Htp)حتب األوؿ" -لوحة الممؾ "نفر

 (CG. 20601رقـ )
 (Lange & Schäfer, 1902, pl. XLVII) نقاًل عن:

 األسرة الثالثة عشرة. :التأريخ

 أبيدوس. -أوزيريس" بكـو السمطاف -معبد "خنت  إمنتيو :مكان االكتشاف

 حجر رمم . مادة الصنع:

 .سـ 28العرض  –سـ  50االرتفاع  األبعاد:
 جنائزية. نوع الموحة:
 جيدة. حالة الموحة:
 الوصف:
 

 المسػػتندة "pt" السػػماء عبلمػػة المقوسػػة قمتيػػا يػػزيف0 مقوسػػة قمػػة ذات لوحػػة
 المجػن  الشػمس قػرص وأسػفميا0 بػالمنظر يحيطػاف المػذيف واس صولجان  عم 
 ميةالسػف الطبقػة أمػا0 جانبيتػاف زائػدتاف ليػا0 ممسػاء العميػا الطبقػة0 الطبقات ثنائ 

 0 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريش تمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوط فمخططػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 0 الرئيسػػػػػػػػ  المنظػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ أسػػػػػػػػفؿ0 طويمتػػػػػػػػاف حيتػػػػػػػػاف القػػػػػػػػرص مػػػػػػػػف يتػػػػػػػػدل 
 الػػنمس غطػػاء مرتػػدياً  الموحػػة يسػػار عمػػ " األوؿ حتػػب نفػػر" الممػػؾ يقػػؼ حيػػث
 مػػػف يحمييػػػا مػػػدبب أمػػػام  طػػػرؼ ذات قصػػػيرة ونقبػػػة0 الممكػػػ  بالصػػػؿ المػػػزيف
 خطػوط بينيمػا الكػوبرا حيػات مػف اثنتاف منو وتتدل 0 الداليات ذو الحزاـ األماـ

 فػ  بجػواره منسػدلتاف واليػداف0 الخمػؼ مػف الثػور ذيػؿ منيػا يتػدل  كمػا0 عرضية
 قاعػػدة عمػ  اإلخصػابية بييئتػػو الواقػؼ" مػيف" المعبػود أمػػاـ وتبجيػؿ تعبػد وضػع

 "0 ماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت" عبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 جسػدال بطػوؿ الظيػر خمػؼ دقيػؽ ربػاط منػو المنسػدؿ الريشػ  تاجػو رأسو ويعمو
 قػػػػبلدة الصػػػػدر حػػػػوؿ ويرتػػػػدي0 عمييػػػػا يقػػػػؼ التػػػػ  القاعػػػػدة يبلمػػػػس يكػػػػاد حتػػػػ 
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"wsx 0" ًالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنخخ ممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاً  اليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراع رافعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. 
(PM. V; Mariette, 1880; Lange & Schäfer, 1902) . 

 
النصوص المصاحبة 

 لممنظر:

 
 :يقرأ نص الممؾ وأعم  

 
sA-Ra (nfr-Htp) | di anx mi Ra Dt  

 األبد إل  رع مثؿ الحياة فميعطَ  | (حتب-نفر) الشمس ابف
 

 :يقرأ نص الممؾ وأماـ

 
dwA nTr sp fdw  

 مرات أربع لممعبود التعبد
 :يقرأ نص" ميف" المعبود وأماـ

 
  mry Mnw-¡r nxt  

 القوي حور -ميف محبوب
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 (3وثيقة )
 

 

 

  | (sbk-Htp) لوحة الممؾ "سبؾ حتب الرابع" 
 (CG. 20146رقـ )

 (Lange & Schäfer, 1902, IV, pl. XIII) نقاًل عن:

 األسرة الثالثة عشرة. :التأريخ
 أبيدوس. -أوزيريس" بكـو السمطاف -معبد "خنت  إمنتيو مكان االكتشاف:
 حجر جيري. مادة الصنع:
 سـ. 29 العرض –سـ  50االرتفاع  األبعاد:
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 جنائزية. نوع الموحة:
بصفة عامػة بحالػة جيػدة0 عمػ  الػرغـ أف ميشػـ جػزء صػغير مػف القمػة ويوجػد شػرخ  حالة الموحة:

 مرمـ بجزئيا السفم .
 الوصف:
 

 محاطػػػػػػػػػػػة بدطػػػػػػػػػػػار رفيػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػػػع الجيػػػػػػػػػػػات0 0 مقوسػػػػػػػػػػػة قمػػػػػػػػػػػة ذات لوحػػػػػػػػػػػة
 مباشػػػرةً  ذلػػػؾ أسػػػفؿ0 يػػػزيف قمػػػة الموحػػػة المقوسػػػة بقايػػػا جنػػػاح قػػػرص الشػػػمس المجػػػن 

 " الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػع حتػػػػػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػػػػػبؾ" الممػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ حيػػػػػػػػػػػػػػػػػث0 الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المنظػػػػػػػػػػػػػػػػػر
مثبتو بحزاـ الوسط0 ويتدل  خمفو  ونقبة0 خات الرأس غطاء مرتدياً  الموحة يميف عم 

 الواقػػػؼ" مػػػيف" المعبػػػود أمػػػاـ تعبػػػد وضػػػع فػػػ  بجػػػواره منسػػػدلتاف واليػػػداف0 ذيػػػؿ الثػػػور
 تاجػػػو رأسػػػو ويعمػػػو"0 اعػػػتم" عبلمػػػة تمثػػػؿ قاعػػػدة عمػػػ  المعتػػػادة اإلخصػػػابية بييئتػػػو
 التػػ  القاعػػدة مبلمسػػاً  الجسػػد بطػػوؿ الظيػػر خمػػؼ دقيػػؽ ربػػاط منػػو المنسػػدؿ الريشػػ 
 ;PM. V; Mariette, 1880) .الػنخخ ممسػكاً  اليمنػ  الػذراع رافعػاً 0 عمييػا يقػؼ

Lange, H. O. & Schäfer, H., 1902) 
 

النصوص المصاحبة 
 لممنظر:

  :  يقرأ نص الممؾ أعم 
sA-Ra n Xt.f mry.f (sbk-Htp) | di anx Dt 

 األبدية الحياة فميعطَ | (حتب-سبؾ) محبوبو صمبو مف الشمس ابف
 

   :       يقرأ نص الممؾ وأماـ
dwA nTr sp fdw 

 مرات أربع لممعبود التعبد
 :يقرأ نص" ميف" المعبود وأعم 

 
[mr]y [Mnw]-¡r nxt 

 القوي حور -ميف محبوب
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 (:4وثيقة ) 
 

  رقـ | (mr-Htp-Ra) لوحة الممؾ "مر حتب رع" 
(JE. 27578 - CG. 20044) 

 

 (Lange & Schäfer, 1902) نقاًل عن:
 

 األسرة الثالثة عشرة. التأريخ:

 أثٛذٔط. :مكان االكتشاف

 حجر جيري. مادة الصنع:
 سـ. 28العرض  –سـ  37االرتفاع  األبعاد:
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 جنائزية. نوع الموحة:
ة إلػػ  جػػزئيف0 والمنػػاظر والكتابػػات المصػػورة عمػػ  الموحػػة بصػػفة عامػػة بحالػػة ميشػػم حالة الموحة:

 جيدة مف الحفظ.
 الوصف:
 

 محاطػػػػػػػػػػػة بدطػػػػػػػػػػػار رفيػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػػػع الجيػػػػػػػػػػػات0 0 مقوسػػػػػػػػػػػة قمػػػػػػػػػػػة ذات لوحػػػػػػػػػػػة
 0 الطبقػػػػػػػػػػات ثنػػػػػػػػػػائ  المجػػػػػػػػػػن  الشػػػػػػػػػػمس قػػػػػػػػػػرصيػػػػػػػػػػزيف قمػػػػػػػػػػة الموحػػػػػػػػػػة المقوسػػػػػػػػػػة 

 الػػػريش بخطػػػوط طػػػطالمخ السػػػفم  الجنػػػاحيف أطػػػراؼ عػػػدا ممسػػػاء منػػػو العميػػػا الطبقػػػة
0 الػريش تمثػؿ كبيػرة خطػوط فػذات السػفمية الطبقة أما0 جانبيتاف زائدتاف ليا0 الصغيرة
 حتػػب مػػر"  الممػػؾ يقػػؼ حيػػث0 الرئيسػػ  المنظػػر ذلػػؾ أسػػفؿ0 حيتػػاف بػػالقرص يحػػيط
ويتػػدل  0 الوسػػط بحػػزاـ مربوطػػة ونقبػػة0 الػػنمس غطػػاء مرتػػدياً  الموحػػة يمػػيف عمػػ " رع

 وب" المعبػود أمػاـ وتبجيػؿ تعبػد وضع ف  بجواره منسدلتاف واليداف0 خمفو ذيؿ الثور
0 قصػيرة ونقبة النمس غطاء مرتدياً  آوي ابف حيواف برأس إنساف بييئة الواقؼ" واوت

 وفػػ  واس صػػولجاف الممػػدودة اليسػػري باليػػد ويمسػػؾ ويتػػدل  خمفػػو ذيػػؿ ثػػور طويػػؿ0
 ,PM. V; Lange, & Schäfer) عػػنخ عبلمػػة بجػػواره المنسػػدلة اليمنػػ  اليػػد

1902). 
 

النصوص المصاحبة 
 لممنظر:

 :تقرأ مزدوج بشكؿ كتابة المجن  الشمس قرص أسفؿ

  
BHdty 

 بحدت 
 :يقرأ نص الممؾ وأعم 

 

nTr nfr nb tAwy (mr-Htp-Ra) | di anx 
 الحياة فميعطَ | (رع -حتب -مر) األرضيف سيد0 الطيب المعبود

 
 

 :يقرأ نص الممؾ وأماـ

 
dwA nTr sp fdw 

 مرات أربع لممعبود التعبد
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 :يقرأ نص" واوت وب" المعبود وأعم 

 
mry Wp-wAwt nb tA-Dsr Hry ib AbDw 

 أبيدوس قاطف0 الجبانة سيد0 واوت وب محبوب
  



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

533 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 (CG. 20517رقـ )| (mn-xaw-Ra) لوحة الممؾ "مف خعو رع"  (:5وثيقة )  
 

 ((Mariette, 1880, pl. 27-b نقاًل عن:

 

 األسرة الرابعة عشرة. :التأريخ

 أبيدوس. -أوزير" بكـو السمطاف -معبد "خنت  إمنتيو :مكان االكتشاف

 حجر جيري مموف. مادة الصنع:

 سـ. 68العرض  –سـ  98االرتفاع  األبعاد:
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 نذرية. نوع الموحة:
 جيدة. حالة الموحة:

 
 الوصف:
 

 
 األحمػػػػر بػػػػاأللواف ممونػػػػاً  المصػػػػري الكػػػػورنيش قمتيػػػػا يزخػػػػرؼ0 مسػػػػتطيمة لوحػػػػة

 0 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارز عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريض بدطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار محاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ0 واألزرؽ واألخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 0 بػػػػػػػػػػػػػاأللواف ومةمرسػػػػػػػػػػػػػ الييروغميفيػػػػػػػػػػػػػة والنقػػػػػػػػػػػػػوش المنػػػػػػػػػػػػػاظر جػػػػػػػػػػػػػاءت وقػػػػػػػػػػػػػد
 المذاف واس صولجان  عم  المستندة الزرقاء السماء عبلمة المنظر أعم  يزيف

0 الطبقػات ثنػائ  المجػن  الشػمس قرص وأسفميا0 الجانبيف مف بالمنظر يحيطاف
 0 جانبيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتاف وليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا0 ممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الطبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

0 حيتاف قرصبال يحيط0 الريش تمثؿ كبيرة بخطوط فمخططة السفمية الطبقة أما
  الممػػػػػػػػػػػػػػػؾ يقػػػػػػػػػػػػػػػؼ حيػػػػػػػػػػػػػػػث0 الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػ  المنظػػػػػػػػػػػػػػػر مباشػػػػػػػػػػػػػػػرةً  ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ أسػػػػػػػػػػػػػػػفؿ

 ونقبػػة0 الممكػػ  بالصػػؿ مزينػػة قمنسػػوة مرتػػدياً  الموحػػة يسػػار عمػػ " رع خعػػو مػػف"
  الحػػػػػػػػػػػػػزاـ األمػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػف يحمييػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػدبب أمػػػػػػػػػػػػػام  طػػػػػػػػػػػػػرؼ ذات قصػػػػػػػػػػػػػيرة

 كمػا0 عرضػية خطػوط بينيما الكوبرا حيات مف اثنتاف منو وتتدل 0 الداليات ذو
  "wsx" وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدة 0الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػامن يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل 

 بييئتػػو الواقػػؼ" مػػيف" لممعبػػود متعبػػداً  األمػػاـ إلػػ  الػػذراعاف ورافػػع0 العنػػؽ حػػوؿ
 الظيػػر خمػػؼ دقيػػؽ ربػػاط منػػو المنسػػدؿ الريشػػ  تاجػػو رأسػػو ويعمػػو0 اإلخصػػابية

 حوؿ ومرتدياً 0 النخخ ممسكاً  اليسري الذراع رافعاً 0 األرض مبلمساً  الجسد بطوؿ
 ;PM. V) .متقاطعػػػة بخطػػػوط ردائػػػو زيػػػف وقػػػدwsx" 0" قػػػبلدة الصػػػدر

Lange, & Schäfer, 1902; Gauthier, 1931; Mariette, 1880) 
 

النصوص المصاحبة 
 لممنظر:

 :يقرأ نص0 المجن  الشمس قرص جانب  عم 
 

 
BHdty nTr aA  

 العظيـ المعبود بحدت 
 :يقرأ نص الممؾ وأعم 
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¡r (swAD-tAwy) nTr nfr nb tAwy nb irt-

xt   
(mn-xaw-Ra) | sA-Ra n Xt.f (snaa-ib) |  

di anx dD wAs snb Awt-ib mi Ra Dt 
 

 
  التقدمة سيد0 األرضيف سيد0 الطيب المعبود( تاوي-سواج) حور

 والثبات الحياة فميعطَ  | (إيب-سنعع) صمبو مف الشمس ابف0 | (رع-خعو-مف)
 األبد إل  رع مثؿ والسعادة والصحة والسمطاف

 

 :يقرأ نص" ميف" المعبود وأعم 

 
 mry Mnw-¡r nxt sA Wsir 

 أوزيريس ابف0 القوي حور -ميف محبوب
 :رأسية أسطر أربعة مف مكوف تعبدياً  نصاً " يفم" والمعبود الممؾ وبيف

1-  
 dwA (n) Mnw-¡r nxt m prt.f nfrt in  

2-  

  nswt bity (mn-xaw-Ra) | di anx Dt sA-Ra 
n Xt.f  

(snaa-ib) | anx Dt 

3-  
Dd.f inD Hr.k Mnw m Htp inD Hr.k Mnw-  

 

4-  

¡r Sms.(f) m Htp inD Hr.k Wsir xnty 

imnt m Htp  
 مصر ممؾ ةبواسط الجميؿ خروجو ف  القوي حور -ميف أجؿ مف التعبد

  الشمس ابف0 الحياة فميعطَ  | (رع-خعو-مف) والسفم  العميا
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 يا لؾ التحية يقوؿ ىو0 لؤلبد فميحيا| (إيب-سنعع( )جسده: حرفياً ) صمبو مف
 يا لؾ التحية سبلـ ف  يقدـ ىو0 حور -ميف يا لؾ التحية0 سبلـ ف  ميف

 سبلـ ف  الغرب متصدر أوزيريس
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   | (nfr-Htp)حتب الثالث" -لوحة الممؾ "نفر (:6وثيقة )
 ( (JE. 59635 - CG. 20799رقـ 

 

 

 ((Davies, 1982, pl. VII. 1-2 نقاًل عن:
 األسرة السادسة عشرة. :التأريخ

 انظشح انضبنش ثًؼجذ انكشَك. مكان االكتشاف:

 حجر جيري. مادة الصنع:
 سـ. 56العرض  –سـ  88 االرتفاع األبعاد:

 نذرية. نوع الموحة:
 سيئة. حالة الموحة:
 الوصف:
 

 عمػػ  المسػػتندة "pt" السػماء عبلمػػة المقوسػة قمتيػػا يػػزيف0 مقوسػة قمػػة ذات لوحػة
 ليػػػا0 ممسػػػاء العميػػػا الطبقػػػة0 ثنػػػائ  المجػػػن  الشػػػمس قػػػرص وأسػػػفميا0 واس صػػػولجان 
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 يتػػدل 0 الػػريش تمثػػؿ كبيػػرة خطػػوطب فمخططػػة السػػفمية الطبقػػة أمػػا0 جانبيتػػاف زائػػدتاف
 وممػا لمغايػة الميشػـ الرئيسػ  المنظر مباشرةً  ذلؾ أسفؿ0 طويمتاف حيتاف القرص مف
0 اليسار مواجياً  المنظر منتصؼ ف  واقفاً " الثالث حتب نفر" الممؾ يصور منو تبق 
 يتدل  مدبب أمام  طرؼ ذات قصيرة ونقبةwsx" 0" قبلدة0 المزدوج التاج مرتدياً 
 باليػػػد يمسػػػؾ بينمػػػا الطويمػػػة العصػػػا الممػػػدوة اليمنػػػ  باليػػػد ممسػػػكاً 0 الثػػػور ذيػػػؿ امنيػػػ

" رع آمػػػوف" المعبػػػوديف بػػيف الممػػػؾ يقػػػؼ كمػػا0 قتػػػاؿ مقمعػػػة بجػػواره المنسػػػدلة اليسػػري
بييئػة آدميػة ومرتػديًا التػػاج " آمػػوف" المعبػود لػو ومواجيػاً  أمامػػو يقػؼ حيػث"0 مونتػو"و

 بينمػا األيسػر بذراعػو الممػؾ ومحتضػف0 الثػور ؿذيػ منيػا يتدل  قصيرة ونقبة0 الريش 
بييئػػة  "مونتػػو" المعبػػود يقػػؼ  الممػػؾ وخمػػؼ0 الممػػؾ وجػػو اتجػػاه األيمػػف ذراعػػو يرفػػع
 نقبػػة مرتػػدياً 0 الكػػوبرا وثعبػػاف وريشػػتاف الشػػمس قػػرص رأسػػو يعمػػو صػػقر بػػرأس إنسػػاف
 اليسػري اليػد بينمػا اليمنػ  باليػد الممػؾ كتػؼ ويحتضػف0 الثور ذيؿ منيا يتدل  قصيرة

 0 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنخ بعبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار منسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلة
 باعتبارىػا كحاميػة لممنظػر مظػاىرة" واست" المعبودة تقؼ الموحة جانب  أقص  وف 
 باروكػػة وليػػا0 بحمػػالتيف طػػويبلً  حابكػػاً  رداءً  مرتديػػة امػػرأة بييئػػة وتظيػػر0 الحػػرب ربػػة

 الممػػػػدوة اليػػػػد فػػػػ  وتمسػػػػؾ0 " طيبػػػػة" إقمػػػػيـ رمػػػػز يعموىػػػػا ثبلثيػػػػة طويمػػػػة شػػػػعر
 عػنخ عبلمػة الجسػد بجػوار المنسػدلة األخػري اليػد وفػ  الحربيػة الرمػوز مف مجموعة
 (PM. II; Vernus, 1982; Davies, 1982). الشكؿ كمثرية ومقمعة

النصوص المصاحبة 
 لممنظر:

 :يقرأ نص الممؾ أعم 
 

sA-Ra [n Xt.f] (nfr-[Htp]) | [mry] [I]mn 
 آموف محبوب| (حتب-نفر) صمبو مف الشمس ابف

 

nTr nfr (nfr-Htp) | di anx 
 الحياة فميعطَ | (حتب-نفر) الطيب المعبود

 :يقرأ نص" آموف" المعبود وأعم 
 

mry Imn nb nswt tAwy 

 األرضيف عروش سيد آموف محبوب
 :يقرأ نص" مونتو" المعبود وأعم 
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mry MnTw nb WAst 

 طيبة سيد0 مونتو محبوب
 :تقرأ التقدمة صيغة

 

In.n.i n.k tAwy nb ///////// 

 ////// األرض  كؿ لؾ أحضرت
 

 

  | (Dd-nfr-Ra)لوحة الممؾ "جد نفر رع"  (:7وثيقة )

 (JE. 29239 - CG. 20533سلى )
 

 (Lange & Schäfer, 1902, pl. XXXVIII) نقاًل عن :

 األسرة السادسة عشرة. :التأريخ
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 الجبميف. مكان االكتشاف:

 حجر جيري. مادة الصنع:

 سـ. 62ارتفاعيا  األبعاد:
 جنائزية. نوع الموحة:
 يئة.س حالة الموحة:
 الوصف:
 

 0 المجػػػػػػػػن  الشػػػػػػػػمس قػػػػػػػػرص بقايػػػػػػػػا قمتيػػػػػػػػا يػػػػػػػػزيف0 مقوسػػػػػػػػة قمػػػػػػػػة ذات لوحػػػػػػػػة
 منػػػو يتبقػػػ  ولػػػـ لمغايػػػة والميشػػػـ لقسػػػميف المنقسػػػـ الرئيسػػػ  المنظػػػر ذلػػػؾ أسػػػفؿ
  الممػػػػػػػػؾ يصػػػػػػػػور حيػػػػػػػػث0 لموحػػػػػػػػة األيمػػػػػػػػف الجانػػػػػػػػب عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف جػػػػػػػػزء سػػػػػػػػوي

 نقبػة دياً مرت0 اليميف اتجاه بنظره مواجياً  المنظر منتصؼ ف  واقفاً "جد نفر رع" 
 وتتػدل 0 الػداليات ذو الحػزاـ األمػاـ مف يحمييا مدبب أمام  طرؼ ذات قصيرة
 الممػؾ خمػؼ مػف ويتػدل 0 عرضػية خطػوط بينيمػا الكػوبرا حيػات مف اثنتاف منو

  الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا0 الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 0 الممػػػػػػػػػػؾ يحتضػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػنيـ وكػػػػػػػػػػبلً "0 خنسػػػػػػػػػػو"و" أنػػػػػػػػػػوبيس" المعبػػػػػػػػػػوديف بػػػػػػػػػػيف
 بػرأس إنسػاف بييئػة الواقػؼ" أنوبيس" المعبود لو ومواجياً  الممؾ أماـ يقؼ حيث
ويتػػدل  خمفػػو ذيػػؿ الثػػور0 0 قصػػيرة ونقبػػة الػػنمس غطػػاء مرتػػدياً 0 آوي ابػػف حيػػواف

 " خنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو" المعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
 .وريشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرص رأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ويعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو0 آدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 (PM. V; Lange, & Schäfer, 1902) 

النصوص المصاحبة 
 لممنظر:

 

 

  يمناأل المنظر
 :يقرأ نص الممؾ أعم 

 

 
 
 

nTr nfr (Dd-nfr-Ra) | sA-Ra (aaw-ms) | 
 | (مس -ععو) الشمس ابف| (رع -نفر -جد) الطيب المعبود

 

 :يقرأ نص" أنوبيس" المعبود وأعم 
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mry Inpw xnty sH-nTr di anx Dt 

 0 المقدسة الخيمة يتصدر الذي0 أنوبيس محبوب
 األبدية الحياة يعط  الذي

 :يقرأ نص" خنسو" المعبود وأعم 
 

[mr]y #nsw Hry-ib //////// mi ///////// 

 //////// مثؿ////////  قاطف خنسو محبوب
 األيسر المنظر
 :يقرأ نص الممؾ أعم 

 

/////// (dD-nfr-Ra) | di anx mi Ra Dt 
 لؤلبد رع مثؿ الحياة فميعطَ | (رع-نفر-جد////// )

 

 التعميق:

 أواًل: طقسة سكب الماء )اإلراقة(

تعد طقسة سكب المػاء مػف أىػـ الطقػوس فػ  الديانػة المصػرية القديمػة عبػر عصػورىا المختمفػة0 ولقػد أعطػ  
بمعنػػ  "سػػكب المػػاء الخػػاص  "sAT"أو   "sT"يػػا المصػػري القػػديـ العديػػد مػػف المسػػميات منيػػا كممػػة ل

فيػ  المعنػ   "qbHw" . وكممػة (Borghouts, 1980)بتنظيػؼ أو تطييػر موضػع القػرابيف" 
فػػػ  قػػػوائـ  "qbHw"األساسػػػ  والرئيسػػػ  الػػػذي يعبػػػر عػػػف معنػػػ  طقسػػػة سػػػكب المػػػاء0 وقػػػد ظيػػػرت طقسػػػة 

القرابيف الت  ترجع إلػ  العصػر المبكػر وعصػر الدولػة القديمػة واسػتمرت حتػ  العصػريف اليونػان  والرومػان  
؛ خالػػػد0 2007)حػػػافظ0 بػػػودة "قبحػػػوت" تجسػػػيدًا لمسػػػكب فػػػ  مصػػػر القديمػػػة . وكانػػػت المع(2009)الزىػػػري0 
0 األولػ  التطييػػر: وىنػػا يػػذكر (Borghouts, 1980). ويمكػف المغػػزي مػػف ىػذه الطقسػػة وظيفتػػاف (2018

Blackman  أف المػاء الػذي يسػتخدـ فػػ  السػكب والتطييػر ىػػو مػاء النيػؿ الػذي كػػاف يرمػز لمتطييػر والحيػػاة
فمف خبلؿ طقسة سكب الماء تعود السوائؿ الحيوية إل  جسػد  الثانية والوظيفة. (Blackman, 1912)معًا 



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

523 
 
 

 

 

 

حيائػو مػرة  المتوف  الجاؼ والمنكمش0 لذا كاف الممؾ المتوف  يقوـ بسكب الماء البارد أو المػنعش؛ لتجديػده وا 
 أخري

(Delia, 1992). 

 ثانيًا: وضع التعبد

المتوفى متعبدًا أماـ المعبودات يمكف أف يحقؽ لو الرخاء ف  العػالـ اآلخػر اعتقد المصري القديـ أف تصوير 
. ويمكػف تقسػيـ (2014)يحيػ 0  مف خبلؿ تأييد المعبود وليس بػالتقرب التقميػدي لػو مػف خػبلؿ تقػديـ القػرابيف

 أوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع التعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أـ المعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودات المختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الموحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 محؿ الدراسة إل  ثبلث أوضاع:

 ع الذراعين إلي األمامالتعبد برف - أ

 صػػور الممػػؾ واقفػػًا متعبػػدًا لممعبػػود الػػذي أمامػػو رافعػػًا ذراعيػػو إلػػ  األمػػاـ مثػػؿ مخصػػص فعػػؿ 

"iAw"  بمعن  "يصم "0 أو "dwA" "بمعن  "يتعبد 
(Gardiner, 1957) ( 5مثؿ وثيقة.) 

 

 التعبد من خالل وضع الذراعين منسدلتين بجوار الجسد  - ة
 الػػػػػػػػػذراعيف منسػػػػػػػػػدلتيف عمػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػانب  الجسػػػػػػػػػد وىػػػػػػػػػو وضػػػػػػػػػع تعبػػػػػػػػػد ظيػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػذ عصػػػػػػػػػر    تصػػػػػػػػػوير      

  "dwA nTr sp fdw"الدولػػػة الوسػػػط  لكػػػؿ مػػػف الممػػػوؾ واألفػػػراد0 وذلػػػؾ أثنػػػاء التعبػػػد والتبجيػػػؿ 
 أي التعبد لممعبود أربع مرات

 (Dominicus, 1994)( 04 03 2مثؿ وثيقة.) 

 ثالثًا: وضع االحتضان

 جمت عمػػػػػػػػػ  الموحػػػػػػػػػات محػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػ  المنػػػػػػػػػاظر التػػػػػػػػػ  تظيػػػػػػػػػر ومػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػػاظر التػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػ
لنػػا الممػػػؾ فػػػ  عبلقاتػػػو المختمفػػػة مػػػع المعبػػػودات فػػػ  العػػػالـ اآلخػػػر. فقػػػد كػػػاف الممػػػؾ ىػػػو حمقػػػة الوصػػػؿ بػػػيف 
المعبػػودات والبشػػر0 كمػػا اعتبػػر الممػػؾ ىػػو تجسػػيد المعبػػود "حػػور" عمػػ  األرض0 ومػػف أجػػؿ أف يؤكػػد الحػػاكـ 

 كػػػػػػػػػػػػاف لزامػػػػػػػػػػػػًا عميػػػػػػػػػػػػو أف يثبػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػبللو المعبػػػػػػػػػػػػودات  شػػػػػػػػػػػػرعيو حكمػػػػػػػػػػػػو وأحقيتػػػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػػػو0
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ظيػػار (2010)نػػور الػػديف0  وأف حكمػػو جػػاء بػػدعميـ ورغبػػتيـ 0 لػػذلؾ عمػػؿ الكينػػة عمػػ  تأكيػػد ىػػذه الفكػػرة وا 
الممػػؾ فػػ  عبلقاتػػو المختمفػػة مػػع المعبػػودات0 وكانػػت منػػاظر االحتضػػاف مػػف أىػػـ اإلشػػارات التػػ  عبػػرت عػػف 

العبلقػػػػة المميػػػزة بػػػػيف الممػػػؾ والمعبػػػػودات  ىػػػذه إلبػػػػراز  اسػػػػُتخدـ االحتضػػػاف(. ف2012)عبػػػػد المقصػػػود0  ذلػػػؾ
(. ويبلحػظ 07 6المختمفة0 وكاف يتـ تمثيؿ المعبودات مع الممؾ ف  وضع احتضاف وجيًا لوجػو مثػؿ وثيقػة )

أيضًا أف المعبودات غالبًا ى  مف تقوـ بفعؿ االحتضاف ويكوف الممؾ ىو المستقبؿ ليذا االحتضاف. ويمكف 
المغػػزى مػػف احتضػػاف الممػػؾ بػػالمعبود فػػ  ىػػذه المنػػاظر توضػػ  فكػػرة عميقػػة وىػػ  بنػػوة الممػػؾ لممعبػػود وبيػػذه 
 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة يحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 (.2012عف المعبود )عبد المقصود0 

 التحميل والنتائج:

 تميػػػػػػػزت الموحػػػػػػػػات محػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػة بأنيػػػػػػػػا ذات قمػػػػػػػػة مقوسػػػػػػػة0 ىػػػػػػػػذا فضػػػػػػػػبًل عػػػػػػػف ظيػػػػػػػػور لوحػػػػػػػػة  -
 وىم .عم  ىيئة الباب ال

انتشػػػػرت الموحػػػػات محػػػػؿ الدراسػػػػة فػػػػ  مدينػػػػة "أبيػػػػدوس"0 وذلػػػػؾ حيػػػػث زاد االىتمػػػػاـ بعبػػػػادة المعبػػػػود  -
"أوزيػػريس" والحػػج إلػػ  "أبيػػدوس"0 منػػذ النصػػؼ الثػػان  مػػف عصػػر الدولػػة والوسػػط  واألسػػرة الثالثػػػة 
 عشػػػػػػػػػػػػػػرة حتػػػػػػػػػػػػػػى أف أقػػػػػػػػػػػػػػاـ الممػػػػػػػػػػػػػػوؾ العديػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػف  المقاصػػػػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػػػػ  الطريػػػػػػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػػػػػػؤدي 

ثبتوف فييػا لوحػاتيـ التػ  قػد يضػعونيا حػوؿ السػور المحػيط بالمنطقػة. وقػد ارتػبط إل  معبد "أوزير" ي
المعبػػػود "مػػػيف" بػػػالمعبود "أوزيػػػريس" ولػػػذلؾ وجػػػود العديػػػد مػػػف الموحػػػات فػػػ  أبيػػػدوس مصػػػور عمييػػػا 

 المعبود "ميف". 
 انتشػػػػػر اسػػػػػػـ المعبػػػػػود "مػػػػػػيف" متبوعػػػػػًا بمقػػػػػػب "حػػػػػور القػػػػػػوي"0 وىػػػػػو المقػػػػػػب الشػػػػػائع لممعبػػػػػػود "مػػػػػػيف"  -

  لوحػػات "أبيػػدوس" خػبلؿ األسػػرة الثالثػػة عشػػرة0 وىػذه إشػػارة إلػػ  انػدماج المعبػػوديف "مػػيف" و"حػػور" فػ
 القوي معًا.

 جميع المناظر المصورة عم  لوحات الدراسة تصور الممؾ يقدـ القرابيف والطقوس واقفًا. -
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متعبػػػدًا أمػػػاـ  سػػػاد الوضػػػع التعبػػػدي لمممػػػوؾ فػػػ  لوحػػػات محػػػؿ الدراسػػػة0 اعتقػػػادًا أف تصػػػوير المتػػػوف  -
 المعبػػػػػػػػػودات يمكػػػػػػػػػف أف يحقػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػو الرخػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػالـ اآلخػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ تأييػػػػػػػػػد المعبػػػػػػػػػود 

 وليس بالتقرب التقميدي لو مف خبلؿ تقديـ القرابيف.
إف الغػػػرض مػػػف سػػػكب المػػػاء ىػػػو الطيػػػارة0 وكػػػذلؾ التجديػػػد باعتبػػػاره أنػػػو يمثػػػؿ عصػػػارة الحيػػػاة التػػػ   -

 فماءه ىو جسد "أوزيريس". خرجت مف "أوزيريس" الذي ارتبط بالنيؿ
تشير طقسة سكب الماء إل  التجدد ألنيا تسير ف  مسار دائري فمف خبلؿ الماء يعود إل  المتوفى  -

عصػػارة الحيػػاة التػػ  خرجػػت مػػف "أوزيػػر"0 والمػػاء مػػا ىػػو إال العصػػارة الػػذي يػػتـ إعادتػػو فػػ  القربػػاف0 
 التطيير والنقاء.وبالتال  في  دورة مستمرة ينتج منيا التجدد0 وكذلؾ إل  

 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية والمعربة

 (0 المعبودة قبحوت0 رسالة ماجستير )غير منشورة(0 جامعة القاىرة.2018خالد0 بسنت ) -
(0 طقسػػػة سػػػكب المػػػاء فػػػ  مصػػػر والعػػػراؽ القػػػديـ دراسػػػة تحميميػػػة 2007حػػػافظ0 حنػػػاف محمػػػد ربيػػػع ) -

 رة(0 جامعة القاىرة.مقارنة0 رسالة ماجستير )غير منشو 
(0 تيجاف اآلليػة ورمػوز الػرأس المقدسػة منػذ أقػدـ العصػور 2005الجعار0 دعاء إبراىيـ عبد المنعـ ) -

دراسػػػػة مقارنػػػػة بالتيجػػػػاف الممكيػػػػة0 رسػػػػالة ماجسػػػػتير )غيػػػػر  -حتػػػػى نيايػػػػة التػػػػاريخ المصػػػػري القػػػػديـ 
 منشورة(0 جامعة القاىرة.

مػػػة منػػػذ أقػػػدـ العصػػػور حتػػػى نيايػػػة عصػػػور األسػػػرات (0 تػػػاريخ مصػػػر القدي2000عبػػػده0 رمضػػػاف ) -
 الوطنية0 الجزء الثان 0 المجمس األعمى لآلثار.

(0 تطػور األوانػ  الحجريػة فػ  مصػر منػذ عصػور مػا قبػؿ 2010خميس0 زينب عبد التواب رياض ) -
 رسالة دكتوراه )غير منشورة(0 جامعة القاىرة.التاريخ حتى نياية عصر الدولة الوسط 0 

(0 لوحػات أفػراد الدولػة الوسػط  مجموعػة المتحػؼ 1995عاؿ0 عائشة محمػود محمػد محمػود )عبد ال -
 المصري بالقاىرة0 رسالة ماجستير)غير منشورة(0 جامعة القاىرة.
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(0 مواقػػػع اآلثػػػار المصػػػرية القديمػػػة0 الجػػػزء الثػػػان  )مصػػػر العميػػػا(0 2009نػػػور الػػػديف0 عبػػػد الحمػػػيـ ) -
 القاىرة.

 الديانة المصرية القديمة0 الجزء األوؿ )المعبودات(0 القاىرة. (0 2010) نور الديف0 عبد الحميـ -
(0 مفيػوـ االحتضػاف ومظػاىر الػود فػ  مصػر القديمػة حتػى نيايػة 2012عبد المقصود0 غادة سيد ) -

 الدولة الحديثة0 رسالة ماجستير )غير منشورة(0 جامعة القاىرة.
مػػ  تماثيػػؿ األفػػراد حتػى نيايػػة األسػػرة الخامسػػة (0 المنػػاظر المصػورة ع2009الزىػري0 نشػػأت حسػػف ) -

 والعشريف0 المجمس األعمى لآلثار.
(0 المنػػػاظر والعناصػػػر الفنيػػػة المصػػػورة عمػػػ  الموحػػػات الجنائزيػػػة منػػػذ العصػػػر 2014يف )ڤػػػيحيػػػ 0 ني -

تحميمية(0 رسالة دكتػوراه )غيػر منشػورة(0  –الصاوي وحتى العصريف اليونان  والرومان  )دراسة فنية 
 ة القاىرة.جامع
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Abstract: 

This research is concerned with royal stelae of the second Intermediate Period at 

the Egyptian Museum of Cairo. They are seven stelae, four of which date back to 

the 13
th

 dynasty, two from the 14
th

 dynasty, and finally two from the 16
th

 dynasty. 

The researcher presents a full description of the depicted scenes on these group of 

stelae. 
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