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  الملخص:

محفوظة حالًيا فى المتحف ، NDmالكانوبية لموظف يدعى  انىربعة م  األو لغوية أليتناول هذا البحث نشر ودراسة 
م وتم 25/12/2021 ىوهى ضم  ستة وثالثو  قطعة أثرية تم استردادها واستالمها م  وزارة الخاجية األسبانية ف ،المصرى

على  وانىبالمتحف ثم نقلت ووضعت فى بدروم المتحف المصرى، ولم ُيعرف مصدر العثور هذه األ 14حفظها فى القاعة 
األربعة مصنوعة م  الحجر الجيرى وفى حالة جيدة  وانىة كبيرة. واألوجه التحديد وم  ثم غياب السياق األثرى مما يعد إشكالي

رأس آدمية أيًضا تشبه رأس  لهالرابع بدو  غطاء ويبدو أ  كا   إلناءم  الحفظ، ثالث منها له أغطية برؤوس أدمية، وا
وانى ألحد األة، وُكرس كل إناء م  تلك سرة الثامنة عشر ألا ىواستمر ف ىالتقليد ربما بدأ م  عصر الدولة الوسط وهذاالمتوفى، 

األوانى، ونسخ النصوص الهيروغليفية المسجلة عليها وترجمتها، والتعليق تلك وتهدف الدراسة إلى نشر  أوالد حور األربعة.
م  ألقاب  لها، هذا فضاًل ع  القيمة الحضارية لما تحتويه النقوش والدينية الخطى واللغوى عليها، وكذلك توضيح القيمة الفنية

إطار دراسة سماتها  ىف وانىاألويمك  تأريخ هذه . تشير إلى مكانة صاحبها الرفيعة فى إدارة الخزانة المصرية إدارية مهمة
 .ى، وباألخص األسرة الثانية عشرةالوسطعصر الدولة  الفنية ونصوصها اللغوية إلى

 الكلمات الدالة:

 الخزانة، الدولة الوسطى.   الخزانة،، وكيل أمياألربعة أوالد حور أوانى كانوبية،

Abstract: 

The aim of this article is to publish and study four Canopic jars belonging to NDm 
repatriated from Spain in 2021 in good condition, and currently stored in the Egyptian Museum 

Cairo. Each jar contains four vertical lines of sunken hieroglyphic inscription and is dedicated to 

one of Horus's four sons (Imsty, @py, _wA- mwt.f, QbH- snw.f ). This study aims to publish, copy, 

                                                             


بالفضل الباحث  وُيدي ، الكانوبية األربعةللموافقة على نشر ودراسة األوانى  إلدارة المتحف المصرىيتقدم الباحث بالشكر  
سواء  باحثلالعو  الكامل ل هتقديم سيادتإلى السيد الدكتور/ لطفى عبد الحميد غازى مدير المتحف المصرى لشئو  اآلثار ل

ريخ القديم ستاذ التاأ خالد أحمد حمزةستاذ الدكتور/ أللفضل إلى السيد ادي  الباحث باكما يُ بالتصوير أو بعمل الفاكسيملى، 
باحث أثناء لم  عو  صادق ل هسيادت هداب جامعة المنوفية؛ لما قدمآلية البكورئيس قسم اآلثار المصرية  ثار المصريةآلوا

 .ه األوانىذهدراسة 
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translate and make comments on its hieroglyphic texts, and clarify the symbolism of the four 

sons of Horus and their role in the mummification process. The original source of these canopic 

jars is not specifically known, and thus became very problematic due to the absence of 

archaeological context. This paper looks at the cultural value, including important titles used in 

the local administration's inscription during the Middle Kingdom, such as “Deputy of the 

Overseer of the Treasury” which may indicate the high position of its owner.  In terms of their 

artistic features and linguistic texts, these canopic jars can be dated to the Middle Kingdom, 

specifically the Twelfth Dynasty. 

Keywords: 

Canopic jars, The four sons of Horus, Deputy of the Overseer of the Treasury, Treasury, Middle 

Kingdom 

 المقدمة:

المميزة، واستخدمت بغرض حفظ وتخزي   ية القديمةتعد األوانى الكانوبية أحد مظاهر الحضارة المصر 
فقد أدرك المصريو  القدماء فى عصورهم  .1األحشاء المأخوذة م  الموتى أثناء شعائر وطقوس التحنيط

األولى أنهم ال يستطيعو  مقاومة الفناء بعد موتهم، وهذا ما دفعهم إلى حفظ أجسادهم بطريقة صناعية منذ 
بعدما تكفلت رمال الصحراء الجافة بحفظها فى الماضى بطريقة طبيعية، إيماًنا منهم ، 2عصر األسرة األولى

باستمرار الحياة بعد الموت. ومنذ األسرة الرابعة عرف المصرى القديم استخراج وفصل األحشاء م  التجويف 
والدقيقة والرئتي   معاء الغليظةألاالبطنى والتجويف الصدرى للجثة، وذلك بإزالة األجهزة الداخلية اللينة )

                                                             
1LURKER, M., The Gods and Symbols of Ancient Egypt: An Illustrated Dictionary, Thames, and Hudson, 1980, 

37;  

الكا يمك  إحياءه بواسطة  أ  الجسد الميت، واعتقاًدا ببعد الموتسليًما صطناعية للجسم، لضما  بقاء الجسد اعملية حفظ  ىه
تم استخدام التحنيط و الروح وهوية الفرد إلى األبد.  تلك وأ  تدمير الجسد يهدد بقاء التى تهتدى إلى الجثما ، (ى)الجوهر الروح
 مكانة اجتماعية واقتصادية.ألولئك الذي  هم أقل فوارق القديمة، مع وجود قوم فى بداية الدولة علية الم  قبل  ىبشكل أساس

 :  راجع
LEEK, F.: «The Problem of Brain Removal during Embalming by the Ancient Egyptians», JEA 55 1969, 112-

116; Strouhal, E., Embalming Decerebration in the Middle Kingdom, In David, A. R. (Hrsg.), Science in 

Egyptology, Manchester, 1986, 142–154; Peck, W.: «Mummies of Ancient Egypt», Mummies, Disease & 

Ancient Cultures, Cambridge University Press, 1998, 15-37; BUCKLEY, S. A., Chemical Investigation of the 

Organic Embalming Agents Employed in Ancient Egyptian Mummification, University of Bristol, 2001, 15 ff; 

DAVID, R.:«Mummification», The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. II, The American University in 

Cairo Press, 2001, 439-444; id., Egyptian Mummies and Modern Science, Cambridge University Press, 2008, 

22 ff.   
سرات الثالث األولى مومياوات محنطة، إذ اقتصرت معالجتها على استخدام مادة الراتنج لتجفيف الجثما ، لم تك  دفنات األ 2

 لضما  الحفاظ عليه م  التعف . انظر:المشبعة بالراتنج ولفائف الكتا  
Pommerening, T., Mumien, Mumifizierungstechnik und Totenkult im Alten Ägypten: eine chronologische 

Übersicht, Greman Mummy Project, 2007,88-89; SALIMA, I., «Mummification», UCLA Encyclopedia of 

Egyptology, Department of Near Eastern Languages and Cultures, UC Los Angeles, 2010, 1- 5.  
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، وكا  على المحنط أ  يلفها فى لفائف 3بغرض سرعة جفاف الجسد األجوف (باستثناء القلب والمعدة والكبد
، حتى ال 5، وأحياًنا فى تجاويف أرضية4كتانية لجعلها قطًعا صغيرة، وحفظها فى كوات بجدرا  حجرة الدف 

وأقدم  .6بأ  السحر كفل إعادة إتحاد المومياء بأحشائهاينقص شئ م  المتوفى حينما يبعث م  جديد إيماًنا 
األوانى الكانوبية التى عثر عليها فى مصر كا  عبارة وعاء ذى أربع فتحات للملكة "حتب حرس" أم الملك 
"خوفو" م  األسرة الرابعة، وكا  ما يزال يحتفظ بلفائف أحشاء الملكة مغمورة فى محلول النطرو  المخفف 

 .8وغالًبا ما كا  يوضع بجوار التابوت فى أحد أركا  حجرة الدف  ،7عند اكتشافه

 تطور اآلنية الكانوبية:

 أوانى األحشاء الكانوبية ترًفا قاصًرا على الطبقات العليا بل إمتد استخدام تلك األوعية إلى طبقات لم تعد 

وكانت عبارة ع  أربعة ، 9األسرتي  الخامسة والسادسة، وكانت تصنع م  الحجر الجيرى أدنى فى عصر
، وكانت ال تعدو كونها آنية مسلوبة البد ، ضيقة القاعدة والفوهة، 10أواٍ  بداًل م  صندوق حفظ األحشاء

                                                             
3
، م1987الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :، ترجمة: أحمد صليحة، القاهرةالموتى وعالمهم في مصر القديمةأ.ج، ، سبنسر 

34. 
4
ترجمة: محمد مجاهد، مراجعة: محمد اسماعيل، رمضا   مقابر األفراد بالدولة القديمة، :رحلة إلى الخلودبارتا، ميروسالف،  

 ؛217، 2013البدرى حسي ، كلية األداب، جامعة تشارلز، براغ، 
TAYLOR, J. A., Death and the Afterlife in Ancient Egypt, British Museum Press, 2001, 65. 

5
على تجاويف أرضية بداًل م  الفتحات الحائطية. راجع: عثر فى جبانة الجيزة فى المقابر الواقعة حول هرم الملك "خوفو"  

 ؛36 ،الموتى وعالمهم في مصر القديمةسبنسر، 
 بتلك اللفائف فى تجويفها. راجع:   Ra- nfrمقبرة  وانتشرت تلك العادة فى بعض مقابر جبانة ميدوم، حيث احتفظت

JUNKER, H., Giza I, Wein, 1929. 51 ff. 
6 IKRAM, S., & DODSON, A., The Mummy in Ancient Egypt: Equipping the Dead for Eternity, London, 1998, 61.  
7SETHE, K., “Zur Gechechte der Einbalsamierung bei den Ägyptern und einiger damit verbundener 

Bräuche”, Sitzungsberichte des Preussische Akademie des Wiessenschaften. Sitzungsberichte. Philosophische-

Historische Klasse. Berlin 1934, Jahrgang, 1934, 216; 

محفوظ اآل  بالمتحف المصرى، وهو عبارة ع  صندوق مصنوع م  حجر األلباستر وُمقسم إلى أربعة أقسام متساوية، عثر 
 راجع: ؛بداخلها على أحشاء الملكة فى لفائف وبقايا مواد استخدمت فى التحنيط

REISNER, G., A History of The Giza Necropolis, Vol. I. Cambridge, 1942, 155-156; DUNHAM, D., &SIMPSON, W. 

K., Giza Mastabas I, Boston, 1974, 23, Pl.16; Shaw, I., & Nicholson, P., The British Museum Dictionary of 

Ancient Egypt, The American University in Cairo Press, 2002, 59.  
8HAYES, W. C., The Scepter of Egypt, A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan 

Museum of Art, From the Earliest Times to the End of the End of the Middle Kingdom, Vol. I, New York, 1946, 

306.  
9
 راجع: ؛باإلضافة إلى الحجر الجيرى المتبلور الذى يطلق عيه "المرمر"، وكذلك الفخار 

DODSON, A.: «Canopic Jars and Chests», The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. I, The American 

University in Cairo Press, 2001, 232. 
10MARTIN, K.: «Kanopen II », LÄ III, Weishaden, 1980, 316.  
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، وأغطيتها بسيطة عبارة ع  أقراص مستديرة تشبه أرغفة الخبز، تثبت 11ذات أكتاف عريضة بعض الشئ
انت هذه اآلنية تخلو م  التعاويذ التى نقشت على . وك12أعلى فوهة هذه األوانى للحفاظ على أحشاء المتوفى

نظائرها المتأخرة. وتطورت أشكال أوعية األحشاء فى بداية عصر االنتقال األول، حيث إتخذت أغطيتها هيئة 
، وُجهز صندوقي  أحدهما م  14، واستمر هذا التقليد فى عصر الدولة الوسطى13رؤوس آدمية تمثل أصحابها
يوضع داخل كٍل منهما أربع م  تلك األوانى الكانوبية المصنوع أغلبها م   الخشب واآلخر م  الحجر

. وكما اختلفت األوانى فى مواد صناعتها اختلفت أيًضا فى أحجامها، وأظهر 16، وم  مواد أخرى15األلباستر
، ونقشت على 17ٍء م  الوضوحىبش ىإظهار مالمح وتفاصيل الوجه اآلدمالفنا  سمات تلك الفترة فى 

. واستمرت أغطية األوانى الكانوبية تتخذ 18اسم المتوفى وألقابه وبعض النقوش الجنائزية السحريةا أسطحه
كا  األسرة التاسعة عشرة  بنهاية األسرة الثامنة عشرة وبدايةو ، 19هيئة رؤوس آدمية حتى األسرة الثامنة عشرة

إختفت الرؤوس فقد األوانى،  شكل أغطية تلك ىحفظ األحشاء قد ظهر ف ىصناعة ونحت أوان ىالتحول ف
الذي  عرفوا فى النصوص المصرية  20األربعة وس أبناء حورؤ خذ هيئة ر تت التىغطية اآلدمية، وسادت األ

. واعتبرهم المصريو  أبناء للمعبود 22، وأيًضا أرواح حور وأصدقاء الملكmsw @r    21باسم
                                                             

    .342، 2021 ،مؤسسة هنداوى :، القاهرةاألوانى الحجرية بي  الف  والتوظيفزينب عبد التواب رياض، 11
 ؛والذى كا  يشغل وظيفة "أمي  بيت المال" أو "المشرف على الخزانة"، م  عصر األسرة السادسة Pry-nb مثل آنية المدعو12 

 انظر:
HAYES, The Scepter of Egypt I, 118, FIG. 71. 
13

 DODSON, Canopic Jars and Chests, 232.  
14

 REISNER, G.: «The Dated Canopic Jars of the Gizeh Museum», ZÄS 37, 1899, 61-65;  
15

 SHAW, I., & NICHOLSON, P., The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 59; HAYES, W. C., The Scepter 

of Egypt I, 323-326, FIGS. 211, 212, 213, 214. 
 راجع:   ح؛ُعثر على نماذج م  تلك األوانى فى مقابر دهشور واللشت والبرشا ومير، بدو  غطاء ومصنوعة م  الخشب16

                                                                REISNER, «The Dated Canopic Jars», 61-63. 

"المشرف على  KAy وأحياًنا نماذج مصنوعة م  الحجر الجيرى أغطيتها برؤوس آدمية م  الخشب المطلى، كأوانى المدعو
 انظر:  ؛الكتبة" فى مير

HAYES, The Scepter of Egypt I, 323-326, FIGS. 211; 

JE46774  م  سقارة المحفوظة بالمتحف المصرى تحت رقم  Inpw-Htp  راجع:؛ المدعووأوانى                   

QUIBELL, J. E., & HAYTER, A. G. K., Excavations at Saqqara, Teti Pyramid, North Side, Cairo, 1927, 15, PL. 21 

(4); SALEH, M. &SAUROUZIAN, H., Official Catalogue of the Egyptian Museum, Wiesbaden, 1987, no. 97. 
17 DODSON, A., The Canopic Equipment of the King of Egypt, London, 1994, 18; REISNER, G., Canopics (CCG), 

rev. M. H. Abd-ul-Rahman, Cairo: IFAO, 1967, 396. 
18REISNER, G.: «The Dated Canopic Jars», 64; HAYES, W. C., The Scepter of Egypt I, 323. 

19
 راجع: ؛أوانى أحشاء الملك "توت عنخ آمو " خير مثال أغطية 

CARTER, H., The Tomb of  Tut- Ankh- Amen, Discovered by the Late Earl of Carnarvon and Howard Carter, Vol. 

III, New York, 1933, 47, PLS. 9-10, 53; DESROCHES N., CH., Toutankhamon, Vie et mort d'un pharaon, 

Pygmalion, 1977, Pl. 33; SALEH, M. & SAUROUZIAN, H., Official Catalogue of the Egyptian Museum, no. 176. 
20LURKER, M., The Gods and Symbols of Ancient Egypt: An Illustrated Dictionary, 38.  
21Wb. II, 139; 

=م  متو  األهرام. انطر: 1338طبًقا للفقرة رقم   

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=desroches%20noblecourt%20christiane&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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أركا  السماء األربع، وربما كانت نشأتهم منذ . وهم أربعة آلهة يسكنوا السماء تمثل 23حور وأمهم  إيسة
، كما كانوا يرسلو  فى شكل 24ى صعودهم إلى السماءف ىالموتتعي   البداية كآلهة ثنائية، واعتبروا كنجوم

. وأنهم 25طيور أربعة باعتبارهم رسل التتويج التى تتجه إلى الجهات األصلية األربع إلذاعة أمر تتويج الملك
. كما اعتبرهم 26لذي  يشكلو  المحكمة التى تدعم أوزير، ويتكفلوا بدفنه بتكليف م  أنوبيسم  آلهة العدالة ا
، ويضمنوا الوظائف الفعلية لتلك 27حارسة مسئولة ع  حماية أعضاء المتوفى األربعة المصريو  أرواح

ية المتوفى مثلما . ولعل السبب وراء إرتباطهم بأوانى األحشاء الكانوبية يرجع إلى وظيفتهم فى حما28األعضاء
، وأنهم يحضرو  الخبز للمتوفى أى القرابي  التى يحيا عليها م  29مثلما ينشرو  الحماية ألبيهم أوزير

، ارتبطت بأوانى األحشاء الكانوبية منذ بدايات 31أرواح حامية أو آلهة ثانوية  Bonnet. ويعتبرهم30جديد
                                                                                                                                                                                                    

=Pyr 1338 a – b; FAULKNER, R.O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford, 1969, 210.  
22WILKINSON, R. H., The complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, The American University in Cairo 

Press, 2003, 88. 
23
 راجع: ؛م  متو  التوابيت 157طبًقا للفقرة  

CT. II, spell 157, 345 – 346; FAULKNER , R. O., The Ancient Egyptian Coffin Texts, Vol. I , Warminster,  

1973, 135 ; 

راجع: ؛م  كتاب الموتى 122وكذلك طبُقا للفصل   
BD. II , Ch. 112,  106; Faulkner , R. O., The Ancient Egyptian Book of the Dead, London,  1989,  108 – 109. 
24

VAN VOSS, M. H.: «Horuskinder», LÄ III, 1980, 52.   
25
 انظر: ؛كما فى المنظر المصور فى معبد مدينة هابو أثناء اإلحتفاالت بعيد "مي  كاموتف" 

كتاب أعمال المؤتمر الثالث لالتحاد مالحظات حول التغيير الشكلى وأصل أبناء حورس األربعة "مسو حر"، " ،أسامة محمود،
  .17، شكل 69، م2001 ،4ع.،العام لآلثاريي  العرب

26
قدس في مصر القديمة، دراسة دينية أثرية منذ أقدم العصور حتى نهاية الدولة لمغادة محمد محمد بهنساوي، "القرد ا 

 ؛300، م2006 ،كلية اآلثار/ جامعة القاهرةرسالة ماجستير غير منشورة، الحديثة"، 
 BD. II, Ch. 141, 205.                                                                                    راجع: ؛م  كتاب الموتى 17طبُقا للفصل رقم  
27VAN VOSS, «Horuskinder», 52.    

28
الهيئة  :، ترجمة: أمي  سالمة، مراجعة: سيد توفيق، القاهرةمعجم الحضارة المصرية القديمةوآخرو ،  ،جورج ،بوزنر 

 :45، 1992 ،المصرية العامة للكتاب
ZAKI, H. E., “The Four Sons of Horus and Their Role in the Ancient Egyptian Religion”, Master’s Degree. 

Thesis, Helwan University, Faculty of Tourism and Hotel Management, Guidance Section, Cairo, 2004, 

315. 
29
 انطر: ؛م  متو  األهرام 1333للفقرة رقم  طبًقا 

Pyr 1333 a – d; FAULKNER, R.O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, 210.  

راجع: ؛م  كتاب الموتى 137وكذلك طبُقا للفصل   
BD. II, Ch. 137a, 189; FAULKNER, The Ancient Egyptian Book of the Dead, 128. 

30
واجبات أوالد حور األربعة تجاه المتوفى م  خالل نصوص األهرام ونصوص التوابيت وكتاب  لمزيد م  التفصيل ع  

 راجع: ؛الموتى

القرد المقدس ؛ غادة محمد محمد بهنساوي، 68، مالحظات حول التغيير الشكلى وأصل أبناء حورس األربعة ،أسامة محمود،
 .307-302، في مصر القديمة
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وكا   33الذى مثل برأس آدمى "ىأمست"، وهم 32عصر الدولة القديمة ضم  النصوص المسجلة على أسطحها
الذى  "ىحاب"و ،34"إيسة"حماية الكبد وكا  يستمد تلك الحماية م  المعبودة  يرمز إلى الجنوب ومسئواًل ع 

عبودة لم، وكا  يستمد حمايته م  اي ع  حماية الرئت يرمز إلى الشمال ومسئوالً  وكا  35صور برأس قرد
36"نفتيس"

 ،األمعاءع  حماية  يرمز إلى الغرب، ومسئوالً  وكا  37الصقر حوررأس وصور ب "قبح سنو إف"و, 
 وكا  ،39اب  آوىصور برأس  الذى "إف دواموت"، باإلضافة إلى 38"سرقت"عبودة لميستمد حمايته لها م  او 

ويبدو أ  أوانى  .40"نيت" عبودة لميستمد حمايته لها م  االمعدة، و  ع  حماية يرمز إلى الشرق، ومسئوالً 
حشاء األ إلى أ  كوربما يرجع سبب ذلسرة الحادية والعشرو  ألعصر ااألحشاء الكانوبية قل استخدامها فى 

فارغة داخل األحشاء  ىوانأ لذا فقد تركت، 41 جسد المتوفىتعالج بالمواد الحافظة، وتعاد إلى تجويف كانت 
، فقد كانت أوانى األحشاء الكانوبية بالنسبة للمصريي  وهميةبداخلها أعضاء أحياًنا بل إنها وضعت  ،المقابر

تلك األوانى وكا  م  ختفت إربما . وخالل العصر البطلمى 42فى العصر المتأخر بمثابة تقليد أو عادة مهمة
 .43المقابر ىفالنادر العثور عليها 

 :ى"كانوب" مصطلح

أُطلق تم العثور على كمية كبيرة م  تلك األوانى بمنطقة أبى قير الحالية بالقرب م  مدينة اإلسكندرية، ولذا 
"األوانى الكانوبية"، ويرجع أصل تلك التسمية إلى البطل األسطورى اإلغريقى "كانوبوس" ربا   ها إسمعلى

رب أبو قير الحالية بالقرب م  سفينة مينيالوس، الذى أطلق اإلغريق اسمه على ميناء "كانوب" غ

                                                                                                                                                                                                    
31BONNET, H., Reallexikon der Ägyptischen Rellgionsgeschichte, Berlin, 1952, 315.     

بينما يعتبر البعض أ  هذه األلهة ربما تعبر ع  أبناء الملك بإعتبار وجود اسم حور ضم  تركيبة مصطلح "أبناء حور"  
 للكناية ع  الملك، وتصوير بعض المناظر أبناء الملك وهم يدعو  صراحة بأسماء تلك المعبودات. راجع:

؛ 69، مالحظات حول التغيير الشكلى وأصل أبناء حورس األربعة ،أسامةمحمود،   

HELCK, W., Untersuchungen zu den Beamtentiteln des Ägyptischen alten Reiches, Glu ̈ckstadt, 1954, 12. 
32SETHE, K., ″Zur Gechechte der Einbalsamierung bei den Ägyptern und einiger damit verbundener 

Bräuche″, 219.  
33LGG I, 367-370; SETHE, ″Zur Gechechte der Einbalsamierung bei den Ägyptern und einiger damit 

verbundener Bräuche″, 222.   
34Bonnet, H., Reallexikon der Ägyptischen Rellgionsgeschichte, 26; Budge, E. A. W., The Mummy, A handbook of 

Egyptian Funerary Archaeology, London, 1987, 240, 243.  
35LGG V, 119-122.   
36LURKER, M., The Gods and Symbols, 38; BUDGE, The Mummy, 243.  
37LGG VII, 180-183.   
38BONNET, H., Reallexikon der Ägyptischen Rellgionsgeschichte, 373; Budge, E. A. W., The Mummy, 244;       
39LGG VII, 516-519.    

40
 ؛184 ،الموتى وعالمهم في مصر القديمةأ.ج، ، سبنسر 

BUDGE, EThe Mummy, 244; ZAKI, The Four Sons of Horus, 216. 
41TAYLOR, Death, and the Afterlife in Ancient Egypt, 72, FIG. 39.  
42MARTIN, Kanopen II, 317.    
43DODSON, Canopic Jars and Chests, 234-235.    
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االسكندرية، وأصبح اإلله المحلى للمدينة التى إتخذت اسمه، وُعبد فى صور إناء ذو غطاء على هيئة رأس 
، وخلط قدامى علماء اآلثار األوربيي  بي  تلك األوانى وأوانى 44آدمى لإلله، كتجسيد للمعبود المحلى "أوزير"

   .45وانى الكانوبية" على أوانى األحشاءاألحشاء، وم  ثم أُطلق مصطلح "األ

  :(1( )لوحة 1)شكل  . اإلناء األول1

 الوصف: 1.1

إناء أحشاء كانوبى م  الحجر الجيرى فى حالة جيدة م  الحفظ، ذو غطاء على هيئة رأس آدمى تجسد رأس 
سم، وقطر  16.97، وارتفاع غطاء اإلناء سم 56.97المتوفى، ويبلغ أقصى إرتفاع لهذا اإلناء بالغطاء 

تساع فتحة الفوهة  12.6اإلناء  سم. يحتوى سطح اإلناء الخارجى على نقش م  الكتابة  11سم، وا 
 الهيروغليفية بالغائر.

 :وصالنص 2.1

الكتابة الهيروغليفية بالنقش الغائر فى وضع رأسى، ويفصل بي  كل أربعة أسطر م  يحتوى اإلناء على 
 :بالحفر الغائر، واتجاه الكتابة م  اليمي  إلى اليسار كالتالى ىخط رأس منهما

 

(1) imAx(w) NDm r Imsti di.f  (2) prt-xrw t Hnqt kAw Apdw Ss mnxt snTr  (3) 

mrHt n kA n idnw n  (4) imy-r(sic) xtmt anx.f mAa-xrw nb imAx 

                                                             
44LURKER, The Gods and Symbols, 38; 

 .252، م2001دار المستقبل العربى،  :، ترجمة: ماهر جويجاتى، القاهرةمعجم األساطير المصريةفرانكو، إيزابيل، 
 ؛45، معجم الحضارة المصرية القديمةبوزنر، وآخرو ،  45

DODSON, The Canopic Equipment of the King of Egypt, 1; SHAW, & NICHOLSON, The British Museum Dictionary 

of Ancient Egypt, 59. 
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 )و(الخبز والجعة )مكونة من( )ه(( التقدمات2) )د(ليته ُيعطى )جـ(لدى أمستى )ب(NDm )أ(المبجل (1) 
 )م(( أمين الخزانة4وكيل ) )ل(روحإلى  )ك(( والزيت3) )ط(والبخور )ح(المالبسو  واأللبستر )ز(والثيران والطيور

 )ذو الوقار( (ف)المبجل )س(صادق الصوت ) (ليحياف

 مالحظات: 3.1

 -ويعنى "المبجل  imAxy (imAxw)   يبدأ النص بوصف المتوفى صاحب اإلناء بالنعت )أ(
م  الرجال والنساء على ا  م  ضم  النعوت التى حملها مجموعة متميزة م  األفراد ، وك46 "المكرم -الموّقر

تخذها المتوفى فى العالم اآلخر، إم  األلقاب الشرفية التى وهو  ،47خالل عصر الدولة القديمةحد سواء 
مرتبة أعلى  وهم فى، فى الحياة الدنيا، حيث كانوا م  صفوة القوم فأصحابه كا  لهم مكانة مميزة ومرموقة

وهذا النعت بمثابة وضع إجتماعى ، 48وليسوا جميًعا مبجلي  م  المبرأ، فكل الموتى فى العالم اآلخر مبرؤو 
 .49أو إمتياز فى الحياة ُيمنح م  الملك نظير مآثر الفرد وأخالقه ويترتب عليه ضما  تجهيزاته الجنائزية

ولكى يكو  المتوفى إماخو البد م  توافر عدة عوامل، منها أ  يكو  مزاواًل لمهنة حرفية تمكنه م  الحصول 
على الموارد الالزمة، ويكو  لديه ذرية تورثه وتؤدى له الطقوس الجنائزية، ويحظى بتقدير أو إمتياز يضم  

ا  الذى يتمتع فيه الموتى الصالحو  براحة . وفى العالم األخر ذلك المك50له مكانة إجتماعية مرموقة ودائمة
. 51المنام وأشهى الطعام والشراب سوف يصبح اإلماخو كيا  مغاير أى كائ  خالد وهو مصير الملك واآللهة

غيرها  وأبواب الوهمية و األأبانتظام في جميع صيغ القربا  سواء على اللوحات الجنائزية هذا اللقب ظهر وي
ثر ا باسم صاحب األيذكر ألقاب المتوفى أو صيغة القربا  متبوعً  ىالنص الذ ىحيث ينته، ثارم  اآل
م  ألقابه قبل  ىذكر أل ىتشتمل على قائمة القرابي  دو  أ ىكتابة كلمة "المبجل" بعد الصيغة التو  ،المكرس

                                                             
46Wb. I, 81 )14(. 
47JONES, D., An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets, and phrases of the Old Kingdom, Vol. I, Oxford, 2000, 

11, no. 40.  

، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية"، imAxمهرا ، آمال محمد بيومى، "أضواء على نعت المبجل فى برديات كتاب الموتى  48 
  .535، م2019، كلية اآلداب/ جامعة إلمنيا، 2، ع.88.ـمج

49JANSEN WINKELN, K.: “Zur Bedeutung von jmAx”, BSÉG 20, 1996, 31-32.  
 .58، 1996زكية طبوزادة وعلية شريف، القاهرة،  :، ترجمةالفرعونية وفكرة العدالة االجتماعيةماعت: مصر أسما ، يا ،  50
 لمزيد م  التفصيل؛ راجع: 51

GARNOT, J. S. F., “The imAx and imAxw in the Pyramid Texts”, in: Mercer, S., The Pyramid Texts in 

Translation and Commentary, Vol. IV, London, 1952, 95-106; JANSEN WINKELN, K.: Zur Bedeutung von jmAx, 

29-36; DOXEY, D., Egyptian Non-royal Epithets in the Middle Kingdom, Leiden, 1998, 212. 

 .73-71، 68-67، ماعت: مصر الفرعونيةأسما ، يا ، 
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هذا  ، وانتشر52تؤرخ بالفترة بعد نهاية األسرة السادسة ىسمة م  سمات النصوص الت ىه كلمة "المبجل"
 .ألفاظ التبرئة معمنف  ىوكذلك ف ،قاليماأل ىالدولة الوسطى ف اللقب فى

كاسم مذكر ُكتب بشكل كامل بدو  اختصار، وهو م    NDm ُعرف صاحب اإلناء باسم  (ب)
وحمل هذا االسم أيًضا   .53الدولتي  الوسطى والحديثةكذلك فى عصر األسماء الشائعة فى الدولة القديمة و 

 . 54بعض النساء

، ويعنى اسمه 55أحد أبناء حور األربعة التى ارتبطت بأوانى األحشاء الكانوبية Imsti المعبود  (جـ)
، وجاء االسم فى صيغة المثنى المؤنث. وتعددت أشكال هذا االسم فى النصوص خالل 56"نباتى الشبت"

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ الفترات التاريخية المختلفة، فورد باألشكال: 

. ويبدو عدم إرتباط المعبود 57 ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ 
، وأ  الصيغة اللغوية المؤنثة لهذا االسم تتفق مع تصويره على أغطية 58منذ البداية باالسم الذى أطلق عليه

 .59األوانى الكانوبية برأس أنثى، بل فى فترة متأخرة على هيئة أنثى كاملة

و أ ىعط"لعله يُ ومعناها وهى الصيغة الفعلية للعطاء  form  sDm.f تساوى  di.f  صيغة  (د)
 وفى نفس الوقت يقع ضمير Subjectيقع  (f.) ، والضمير المتصل للشخص الثالث المفرد المذكريهب"
)مقدم للتوكيد(  المعبود "أمستى" الواقع Antecedent على "السابق"  Resumptive pronounعائد 

. وتتقدم Anticipatory Emphasis، ويسمى هذا البناء اللغوى "التقديم للتوكيد" 60بصفته مقدم التقدمة
وفى بعض النصوص تأتى بدونها، ويليها مباشرة القربا  الذى يقدمه   prt-xrwصيغة   di.fصيغة 

                                                             
52 DAVIES, N. DE G., The Rock Tombs of Sheikh Saïd, London, 1901, Taf. XXI; KANAWATI, N., The Rock Tombs 

of El-Hawawish. The Cemetery of Akhmim I, Sydney, 1980, 14 (Grab Nr. M 8), III, Sydney, 1982, 10 (Grab Nr. 

H 15); id., Akhmim in the Old Kingdom, The Australian Centre for Egyptology Studies 2, Sydney, 1992, 118-119. 
53Ranke, PN I, 215. 8; VERNUS, P., Le surnom au Moyen Empire: Répertoire Pocédés ď expression et structures de 

la double identit  é  du débute de la XII dynastie á la fin de la XVII dynastie, Studia Pohl 13, Rome, 1986, 74. 
54
وكا  يشغل منصب الرئيس األول الستقبال أمو  فى طيبة م  عهد الملك )حور محب(  Imn m Ipt المدعو حملته زوجة 

 . راجع:، وورد اسمها بهذا الشكل TT41وتقع مقبرته فى الشيخ عبد القرنة وتحمل رقم 
ASSMAN, J., Das Grab des Amenemope TT41, Thebes 3, Mainz, 1991, 5-9.  
55WILKINSON, The complete Gods and Goddesses, 88; 

.34، 33راجع: هامش  ؛ع  وظيفة هذا المعبود   
56Wb. I, 88 )9(.  
57LGG I, 367.  
58

SETHE, Zur Gechechte der Einbalsamierung bei den Ägyptern und einiger damit verbundener Bräuche, 222.   
 .59، وأصل أبناء حورس األربعةمالحظات حول التغيير الشكلى أسامة، ، محمود 59

60BARTA, W., «Aufbau und Bedeutung der Altägyptischen Opferformel», ÄF 24, Gluckstadt, 1968, 51.  
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ضافة صيغة  تؤرخ بدًءا م  عصر األسرة الثانية   prt-xrwفى جملة   di.fالمعبود لصاحب اإلناء. وا 
. وغالًبا ما كانت ُتسبق 61ةصيغ قرابي  عصر األسرة الثالثة عشر  ىا فكثر شيوعً أصبحت بعد ذلك أو عشرة، 
يقدمه  "قربا  Htp di nswبصيغة التقدمة أو الدعاء الجنائزية المعروفة   di.fللعطاء تمنىصيغة ال

، ومضمو  الدعاء عبارة أمنيات يصوغها 62وهى الصيغة االفتتاحية التى يليها اسم المعبود وصفاتهالملك" 
  المتوفى كتابة على أمل أ  تتواجد فعلًيا فى العالم اآلخر. 

وهو  ،ُكتب بالكتابة المختصرة للكتابة الكاملة  63دعاء التقدمات prt-xrw  (ه)
صوتى يرغب المتوفى م  خالله الحصول على التقدمات بشكل عام، ُيذكر تابًعا للدعاء  عبارة ع  إبتهال

، وترجمته حرفًيا )خروج الصوت( ومعناه الضمنى )القربا  64الجنائزى وداخل نطاقه، أو يأتى أحياًنا منفرًدا
ل المعتل "خروج" وهو مشتق م  الفعprt )  Infinitiveبالصوت(. ويتكو  هذا التعبير م  المصدر )

ومعناه "الصوت"،  object( مفعول المصدر xrw( ويعامل معاملة االسم. والعنصر الثانى )pri) اآلخر

التى تتكو  م   sDm.f passiveفى نطاق صيغة  Gardiner)خروج الصوت(. ويضعه ليصبح المعنى 
. ويكو  65الصوت(( وم  ثم يعنى االبتهال )يخرج أو يطلق xrwونائب الفاعل ) ( pr) الفعل المتعدى

، ويترتب عليه حصول 66المقصود منه النطق بأنواع التقدمات المقدمة للمتوفى بمجرد خروج صوت المبتهل
فى  prt-xrw (m)ت المتوفى على التقدمات بمجرد قراءة الدعاء. وظهرت أقدم كتابة لصيغة دعاء التقدما

عصر الدولة الوسطى كا  يضاف اليها  ىوف ،67بمخصصات )الخبز والجعة( الدولة القديمة وكتبت 
                                                             

61BENNETT, C. J. C.: «Growth of the Htp-dj-nsw Formula in the Middle Kingdom», JEA 27, 1941, 77-78; 

Spanel, In: Studies in Honor of William Kelly Simpson II, 769 (Nr. 13); OBSOMER, C., "di.f prt xrw et la 

filiation ms(t).n/ ir(t).n comme critères de datation dans les textes du Moyen Empire”, in: Ch. Cannuyer, 

J.-M. Kruchten (eds.), Individu, société et spiritualité dans l’Égypte pharaonique et copte: Mélanges 

égyptologiques offerts au Professeur Aristide Théodorides, Brussels, 1993, 169–170, 197. 

 انظر: ؛لمزيد م  التفصيل ع  صيغة تقديم القرابي  وشكل كتابتها فى النصوص 62 
SMITHER, P.C.: «The Writing of Htp di nsw in the Middle and New Kingdoms», JEA 25, 1939, 34-37; Barta, 

W., Aufbau und Bedeutung der altägyptischen Opferformel, 43–84; VERNUS, P., «Sur les graphies de la formule 

l’offrande que donne le roi’ au Moyen Empire et à la Deuxième Période Intermédiaire», in St. Quirke (ed.), 

Middle Kingdom Studies, New Malden, 1991, 141-152; SATZINGER, H.: «Beobachtungen zur Opferformel: 

Theorie and Parxis», LinAeg 5, 1997, 177–188; FRANKE, D.: «The Middle Kingdom Offering Formulas-A 

Challenge», JEA 89, 2003, 39-57; ILIN-TOMICH, A.: «Changes in the Htp-di-nsw Formula in the Late Middle 

Kingdom and the Second Intermediate Period», ZÄS 138, 2011, 20-34. 
63GARDINER, A. H., Egyptian Grammar Being an Introduction to The Study of Hieroglyphs, Oxford, 1957, 172.  

، "نصوص ومناظر القرابي  فى مقابر النبالء فى عهد الدولتي  القديمة والوسطى "دراسة مقارنة"مجاهد، عبد المنعم محمد،  64
  .114 ،م2000، كلية اآلداب/ جامعة اإلسكندرية، رسالة ماجستير غير منشورة

65GARDINER, Egyptian Grammar, 172.   
66CLÉRE, J. J., «Le fonctionnement grammatical de l'expression prỉ xrw en ancien égyptien», Mélanges 

Maspero, I, MIFAO 66, No.2, Le Caire, 1935, 735-797.  
 راجع: ؛لمزيد م  التفصيل ع  دعاء التقدمات وأشكال كتابته المختلفة فى عصر الدولتي  القديمة والوسطى 67

 .128-114، "النبالء فى عهد الدولتي  القديمة والوسطىنصوص ومناظر القرابي  فى مقابر " ،مجاهد
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تم توسيع قائمة القرابي  هذه  ةم  عصر األسرة الثانية عشر  اولك  بدءً ،  الطيور والثيرا  ىمخصص
 المرحت  وزيت  لتشمل عنصري  آخري ، وهما البخور

. واستقلت صيغة دعاء 68 
 .69اًرا وشيوًعا ع  الدولة القديمةع  الدعاء الجنائزى وُكتبت بشكل منفرد وكانت أكثر إنتش التقدمات

"الخبز والجعة" وهى كتابة مختصرة بشكل بسيط يعتبر اختصار للكتابة الكاملة  t Hnqt  (و)

تعبر ع  الخبز المخروطى،  [X2] ، وظهرت بهذا الشكل فى األسرة الثانية عشرة، فعالمة 

فتشير إلى الجعة  [W23] ، أما عالمة اإلناء 70  [X1]وهو شكل متطور للخبز النصف دائرى 

 .، وظهرت العالمتي  مع هذا الدعاء بالشكل71الشراب القومى للمصريي  فى صيغة الدعاء التقدمات

تعطى  [F1] ، فعالمة رأس الثور شكل كتابى مختصرة للكتابة الكاملة   (ز)
 Apdw .تعطى مدلول عام ع  الطيور [H1] ، وعالمة رأس الطائر  iHw/kAwمدلول عام ع  الثيرا  

، وُعرف وهذي  العنصري  م  أكثر العناصر استخداًما فى صيغة القربا  خالل كل الفترات التاريخية المختلفة
 .  72هذا الشكل الكتابى فى نصوص عصر األسرة الثانية عشرة

ع  "األلبستر  المعبرة الكاملة الكتابة كتابة مختصرة لشكل  Ss mnxt  (ح) 

 73عبارة ع  أنشوطة حبل، لذا يترجمها بعض العلماء "حبال"، أو "مالبس" Ss  [V6]، فعالمة "مالبسوال
، واختالف ترجمة الكلمة ناتج ع  الخلط بينها وبي  75"ألبستر" Gardiner، بينما يترجمها 74أو "كتا "

 ، مما جعل البعض يترجمها "كتا ". أما عالمة  76وتعنى "كتا  أو قماش" Ssr [V33]  عالمة 
mnxt [S27]   وهى عبارة ع  قطعة قماش مربعة أفقية مع جديلتي  رأسيتي  تنتهى كل منهما بشرشوب م

                                                             
68

 LAPP, G., «Die Opferformel des Alten Reiches unter Berücksichtigung einiger späterer Formen», SADIK 

21, Mainz, 1986, 91-93.  
69

 NEWBERRY, P. E., Beni Hassan, Vol. I, London, 1893, 21, 29, 55, Pls. XX; BLACKMAN, A. M., The Rock Tombs 

of Meir, Vol. VI, London, 1953, Pls. V, VI.  
70
، كلية اآلثار/ رسالة ماجستير غير منشورةفى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة"،  المهدى، إيما  محمد أحمد، "الخبز 

  .71، م1990جامعة القاهرة، 
71 ILIN-TOMICH, A., From Workshop to Sanctuary: The Production of Late Middle Kingdom Memorial Stelae. 

Middle Kingdom Studies 6, London, 2017, 20.   
72 ILIN-TOMICH, Changes in the Htp-di-nsw Formula, 24.   
73 CLARENCE, S. F., The Minor Cemetery at Giza, Vol. I, Philadlephia, 1924, 162.  
74BUDGE, E. A. W., Egyptian Hieroglyphic Dictionary, Vol. II, London, 1978, 750; Davies, N. de G., The Rock 

Tombs of Sheikh Saïd, 12. 
75 GARDINER, Egyptian Grammar, 522.    
76 GARDINER, Egyptian Grammar, 526.      
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، وبخاصة فى األسرتي  78، وتشير أيًضا إلى جميع أنواع النسيج77خيطي ، وتترجم العالمة بمعنى "مالبس"
 .80وظهور الكتابة بهذا الشكل تؤرخ بعهد الملك "سنوسرت" الثالث .79الحادية عشرة والثانية عشرة

يستخدم فى و. 82وأحياًنا "الكندر" وهو نوع من البخور, 81تعنى "بخور" بشكل عام  snTr  (ط)

بعاد األرواح الضارة ،الطقوس والشعائر الدينية يساعد على  . كما أنه83ويهدف فى مضمونه إلى الحماية وا 
وم  ثم كانت رائحة البخور تمك   ،المتوفى وينشط دورته الدموية ويمهده للبعث م  جديدعضاء أتجميع 

، ويستخدم أيًضا 84كما كا  يساعده على الصعود الى السماء ،المتوفى م  أ  يحيا م  جديد مثل أوزير
د المتوفى ، كما أنه يمنح المتوفى القوة حيث ُيعتقد أ  له قوة خارقة تساع85لتطهير أعضاء جسم المتوفى

. وفى الدولة الوسطى ُأعتبر البخور أنه 86على إستمرار الحياة فى العالم اآلخر، وتمكنه م  اإلتحاد بروحه
بمعنى  idt nTrتجسيد لعرق اإلله أوزير الذى ترشح منه بعد موته، لذا ُأطلق عليه فى تلك الفترة وصف 

لتدفئة التمثال أو المومياء م  خالل حرارته . ويرى البعض أ  البخور عنصر مطهر وعامل 87"ندى اإلله"
  .88المنبعثة

يعطى مدلول عام ع  هو و  ،إناء زيت مختوم همخصصو  ،89يعنى "زيت أو ده "  mrHt   (ك) 
، أو نوع م  المادة الدهنية التى قد تكو  فى صورة سائلة فتصبح زيًتا. 90وبخاصة فى الدولة الوسطى الزيوت

ومصادر الحصول عليه متعددة فهو يستخرج م  شحوم الحيوانات، وم  األسماك، وكذلك م  مصادر نباتية 

                                                             
77GARDINER, Egyptian Grammar, 507.       
78CLARENCE, The Minor Cemetery at Giza,162.  

 .531، "نصوص ومناظر القرابي  فى مقابر النبالء فى عهد الدولتي  القديمة والوسطى"مجاهد،  79
80ILIN-TOMICH, Changes in the Htp-di-nsw Formula, 21.    
81Wb. IV, 180 )18(.  

 ع  األنواع المختلفة م  البخور؛ راجع: 82
، كلية االداب/ جامعة االسكندرية، رسالة ماجستير غير منشورةعبد اهلل، ماجدة أحمد محمد، "المباخر في مصر القديمة"، 

1991 ،3-12. 
83BARTA, Aufbau und Bedeutung der altägyptischen Opferformel, 69.  

 م  متو  األهرام؛ راجع: (269)كما جاء فى التعويذة  84
FAULKNER, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, 77, § 376-378. 

85
 .39، "المباخر في مصر القديمة"عبد اهلل،  

86BLACKMAN, A. M., « The Significance of Incense and Libations in Funerary and Temple Ritual», ZÄS 50, 

1912, 69-74. 
87BLACKMAN, «The Significance of Incense and Libations», 73-74.  
88BUDGE, E. A. W., The Liturgy of Funerary Offering, London, 1909, 50. 

  .336، "نصوص ومناظر القرابي  فى مقابر النبالء فى عهد الدولتي  القديمة والوسطى"مجاهد، 
89Wb. II, 111 )2-4(; FAULKNER, R. O. & JEGOROVIĆ, B., Modernized a Concise Dictionary of Middle Egyptian with 

English-Egyptian Index & List of rare hieroglyphs, Oxford, 2017, 139. 
90BLACKMAN A. M., The Rock Tombs of Meir, Vol. III, London, 1915, 23.  
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، وفى التجميل 92فى األغراض الطبية واستخدم هذا الزيت فى التقدمات الجنائزية، وكذلك .91كاألشجار
 .93بالبشرة وأيًضا كا  يستخدم كوسيلة م  وسائل الطعام والعناية

عتقد المصرى القديم بأ  إجملة نداء للروح، حيث لصالح المتوفى، وهى  عبارة تكريسية n kA n   (ل)
الروح سوف تحضر وتنضم إلى جسد المتوفى فى العالم اآلخر، وم  ثم فإ  وجود الروح مرتبط بتقديم 

منذ عهد الملك التى ظهرت فى صيغة التقدمة أو الدعاء الجنائزية  94الصيغة ذهھا بھالقرابي  ومنادات
  .95بتلك العبارةصبح المتوفى يشار اليه أ ، حيثالثالث "سنوسرت"

 ، وذات الصلة بالخزانة 96ةلقب م  األلقاب الشرفي idnw n imy-r xtmt    (م)
، ولم 97ظهوره فى المصادر إلى عصر الدولة الوسطىويعود بدء ترجم اللقب "وكيل رئيس )حامل( األختام"، يُ 

. واللقب مركب idnw n imy-r pr HD  98يستمر فى عصر الدولة الحديثة وحل محله ألقاب أخرى مثل 
، ثم idnw يتكو  م  المضاف و اإلضافة غير المباشرة،  Indirect Genitive ويقع فى صيغة 

   طبًقا للمضاف، وأخيًرا المضاف إليه للمفرد المذكر Genitival Adjective (n)أداة اإلضافة 
imy-r xtmt   .ولقب idnw  أما ، 99"نائب -مساعد –معاو   -"وكيلفى العادة بمعنى بمفرده يترجم

التى تشير إلى لقب  [I10] ، ويبدو أ  العالمة  100فيترجم )أمي  الخزانة( imy-r xtmtلقب 
                                                             

91BREASTED, J. H., The Edwin Smith Surgical Papyri I, Chicago, 1930, 100.  
 راجع:؛ م  التفصيل لمزيد 92

رسالة ، "الطب واألطباء فى مصر الفرعونية حتى نهاية عصر الدولة الحديثة، دراسة تاريخية وحضارية "وفاء أحمد، ،بدار
 .283-282، م1993 اإلسكندرية،جامعة  /، كلية اآلدابماجستير غير منشورة

93BREASTED, J. H., The Edwin Smith Surgical Papyri I, 101. 
94FRANKE, H.: «Drei Neue Stelen des Mittleren Reiches von Elphantine», MDAIK 57, 2001, 29.  
95BENNETT, Growth of the Htp-dj-nsw Formula in the Middle Kingdom, 79.  

اإلشرافية والتنفيذية تعبر ع  تعددت األلقاب فى مصر القديمة ما بي  ألقاب إشرافية وتنفيذية وألقاب شرفية، فكانت األلقاب  96
العمل الفعلى لصاحب اللقب وتدرجه فى الوظائف، أما األلقاب الشرفية فكا  يتم منحها لكبار الدولة مثل الكهنة والمقربو  م  

 راجع: ؛الملك وهى ألقاب فخرية تدل على المكانة االجتماعية
STRUDWICK, N., The Administration of Egypt in the Old Kingdom, the Highest Titles and their Holders, London, 

1985, 172; BAER, K., Rank and Title in the Old Kingdom, Chicago, 1974, 11. 
97WARD, W. A., Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, Beirut, 1982, 77, 

no. 576; GRAJETZKI, W., Die Höchsten Beamten der Ägptischen Zentralverwaltung Zur Zeit des Mittleren 

Reiches: Prospographie, Titel und Titelreihen, Acht Schriften zur Ägyptologie 2, Berlin, 2000, 87-88; QUIRKE, 

S., Titles and Bureaux of Egypt 1850-1700 BC, London, 2004, 49-50.  
98TAYLOR, J. A., An Index of Male Non- Royal Egyptian Titles, Epithets& Phrases of the 18th dynasty, London, 

2001, 78, no. 708; AL-AYEDI, A. R., Index of Egyptian Administrative, Religious and Military Titles of the New 

Kingdom, Ismailia, 2006, 210 [1609].  
99Wb. I, 154 (6).  
100QUIRKE, S.: «The Regular Titles of the Late Middle Kingdom», RDE 37,1986,118 ; GARDINER, A. & PEET, 

T. E., The Inscription of Sinai, Vol. I, 2nd ed., Revised and Augmented by J.Černy, Oxford, 1952, PL. LXV. 
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فيمك  قراءتها  [S10] أما عالمة الختم  .[F20] "المشرف" هى كتابة خاطئة لعالمة لسا  الثور 
xtm/sDAwt  

101
م  الشخصيات اإلدارية العليا فى البعثات  idnw n imy-r xtmtوكا  حامل لقب  .

الملكية والحكومية إلى سيناء فى عصر الدولة الوسطى، ووجوده فى البعثة كا  يدل على العثور على أشياء 
بالخزانة المؤقته بموقع العمل لحي  توريدها للخزانة تودع  والتى كانت قيمة كالفيروز والنحاس وغيرها

سُتحدث هذا  .102الرئيسية اللقب فى عصر الدولة الوسطى، ويعد بمثابة وظيفة أعلى لصغار موظفى وا 
زداد عددهم ع  ذى قبل ، فحمله العديد م  الموظفي  103الخزانة فى الدولة القديمة الذي  إرتفع شأنهم وا 

"أمي  الخزانة" الذى  imy-r xtmt  هى درجة وظيفية أقل م  وظيفةو . 104المنتمي  إلى الطبقة الوسطى
"رئيس الخزانة"، أما أمي  الخزانة فقد كا  هذا الشخص هو  imy-r pr HDالسلم اإلدارى يرأسه فى 

المسؤل باالنابة ع  إدارة الخزانة إذ تضمنت مسئولياته التحزي  وحراسة األشياء الثمينة المسلمة إلى الخزانة 
إلى أ  وتجدر اإلشارة  .106كما كا  فى حاالت غير قليلة يقود البعثات بنفسه، 105الملكية فى الدولة الوسطى

نقوش سيناء فى عصر الدولة الحديثة قد أظهرت تغييرات واضحة فى مسؤليات ووظائف المشاركي  فى 
فقد تقلصت وحل محلها وظائف أخرى إتصلت بالدرجة األولى بإدارة  imy-r xtmtالبعثات ومنهم وظيفة 

، imy-r aXnwty wr n pr HD108، ولقب imy-r pr HD 107الخزانة والوظائف األهم منه مثل لقب  
ونظرا ألهمية األختام فقد تنوعت وتشعبت  .109إلى جانب ألقاب خاصة بالخزانة العامة sS pr HD ولقب

                                                             
101
 راجع: ؛ التفصيللمزيد م   

WARD, W. A., Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, 70, 169; FISCHER, H. 

G., Egyptian Studies III, Varia Nova, New York, 1996, 50-52; id., Egyptian Titles of The Middle Kingdom, New 

York, 1997, 77 [1472]. 
102 QUIRKE, The Regular Titles of the Late Middle Kingdom,113 [576].   
103LANGE, H.O & SCHÄFER, H., Grab und Denksteine des Mitteren Reich im Museum von Kairo N os. 20001-

20780, Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, I, Texte zu N os. 20001-20399, Berlin, 

1902, 99 CG 20058, 33 CG 20435, 122 CG 20100. 
104HELCK, W., Historsch Biographisch Texte der 2. Zwischenzeit und Neue Texte der 18 Dynastie, Wiesbaden, 

1983, 9 (12).  
105AWAD, H., Untersuchungen zum Schatzhaus im Neuen Reich: Administrative und ökonomische Aspekte, 

Dissertation zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades der philosophischen Fakultät der Georg-

August-Universität zu Göttingen, Göttingen, 2002, 106 (454). 
106

GARDINER, & PEET, The Inscription of Sinai, Nr. 172, 194, 196. 
107GARDINER, & PEET, The Inscription of Sinai, Vol. II, Nr. 25, 211, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 233, 255.    
108AWAD, Untersuchungen zum Schatzhaus im Neuen Reich, 106.  
109GARDINER, & PEET, The Inscription of Sinai II, Nr. 194.  
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. ولعل أهم هذه األلقاب فى عصر الدولة 110وظائف حامل الختم فى مصر القديمة فى الدولة الوسطى
 .111حامل الختم اإللهى xtmty nTrالحديثة هى 

( )   anx.f  والضمير )يعيش( ايحيالقرابي  المقدمة وتعنى "ل تأتى دائًما بعدعبارة تفسيرية ،"
،  Optative sDm.f  formيعود على اإلله، وهى صيغة (f.)المتصل للشخص الثالث المفرد المذكر 

، 112"ها االلهعلي)يعيش(  االتي يحيوتعنى " anxt(i) nTr jmوجاءت فى صيغة التقدمة أحياًنا بهذا الشكل 
 خلف دائًما ىتأت وكانت االول، "سنوسرت" الملك حكم خالل مرة ألول ظهرت  هذه الجملة أ Lappويرى 

113غالبا م  المعبد ىتشير إلى أ  هذه القرابي  كانت تأتو ائمة القرابي ، ق
. 

 تميز ومميز صيغة تعبر ع  وهى ،لة كامالكتابة لكتابة مختصرة ل mAa-xrw  (س)

Accusative of respect أى "ور"المبر  ، ويترجم"صادق الصوت" حرفًيا عنىيو  لقب ارتبط باسم المتوفىل ،
إشارة إلى أ  المتوفى قد نجح فى اإلمتحا  ، المبرأ م  اآلثام أو الذى يقول صدًقا، فهو ال ينطق إال بالحق

المتوفى بي  المبرأي  فى الذى مر به أمام المحكمة اإللهية، وأـنها حكمت لصالحه، مما يدل على طهارة 
ليأتى   mAa-xrw( n( للقب )n. ويرى البعض أ  تفسير هذا الوصف يعتمد على إضافة )114العالم اآلخر

ويكو  معناه  ،للمتوفى ممنوحة ةصفاللقب ليصبح ، أو العناصر الدالة على المتوفى بعده المضاف إليه
التى هى مقياس  115أى وفًقا للماعتأو "السمعة الممنوحة له حق" ص ما على حق"، خالضمنى "عطاء ش

وقبول المتوفى، والتى كانت تمثل مبدأ إندماجه اإلجتماعى فى الدنيا، وهى التى تلعب نفس الدور فى 
ُسمعة". ويرى البعض  -بمعنى "ُهتاف xrw، وعلى إعتبار ترجمة 116إندماجه اإلجتماعى فى العالم اآلخر

 حق"، وربما كا  الصوت هو صوت القاضىه ترجم "صوتويُ    mAa-xrw.fيمك  قراءتهاآلخر أ  اللقب 
، 117الذى يصدر الحكم بالبراءة، أو أنه يشير إلى صوت المتوفى عند مناشدته للمعبودات فى المحكمة لتبرئته

ولة فى اإلشارة إلى المتوفى فى الد  mAa-xrwوقد تعاظم دور النعت  وأ  أقواله قد صدقت وأنه بار.
 ، وباألخص فى األسرة الثانية عشرة.الدولة القديمة ىالوسطى عنه ف

                                                             
 راجع: ؛لمزيد م  التفصيل 110

PM V, 231,235, 240; QUIRKE, S.: The Regular Titles of the Late Middle Kingdom, 23; id., Titles and Bureaux of 

Egypt, 50-57; Grajetzki, W., Die Höchsten Beamten der Ägptischen Zentralverwaltung Zur Zeit des Mittleren 

Reiches 2,107, 114-115.  
111 GRAJETZKI, W., Two Treasurers of Late Middle Kingdom, Oxford, 2001, 9, 16; NEWBERRY, P. E., Ancient 

Egyptian Scarab, London, 2003, 31-32; GARCIA, J. C. M., Ancient Egyptian Administration, Boston, 2013, 246, 

802.  
112BARTA, Aufbau und Bedeutung der altägyptischen Opferformel, 58.   
113LAPP, Die Opferformel des Alten Reiches, 107. 

114
 .89، ماعت: مصر الفرعونية أسمان، 

 
115ANTHES, R.: «The original Meaning of mAa-xrw », JNES 13, No.1, 1954, 22.   

116
 .85، ماعت: مصر الفرعونية أسمان، 

117ANTHES, «The original Meaning of mAa-xrw», 31.    
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 NDm|) 1- 33 ( 16 لـلمدعو الوسطى الدولة عصر من كانوبية ألوانى لغوية أثرية دراسة
 

وباألخص فى األسرة الثانية عشرة لإلشارة إلى استخدم هذا األسلوب فى الدولة الوسطى  nb imAx (ع)
لإلشارة إلى  "السيد" nbالمتوفى، أو لتكريس أمنيات الدعاء لصالحه، حيث تالحظ استخدام الكلمة 

 .118المتوفى

  :(2( )لوحة 2ثانى )شكل إلناء ال. ا2

 الوصف: 1.2

إناء أحشاء كانوبى م  الحجر الجيرى فى حالة جيدة م  الحفظ، ذو غطاء على هيئة رأس آدمى تجسد رأس 
سم، وقطر اإلناء  17، وارتفاع غطاء اإلناء سم 57المتوفى، ويبلغ أقصى إرتفاع لهذا اإلناء بالغطاء 

تساع فتحة  11.97 سم. يحتوى سطح اإلناء الخارجى على نقش م  الكتابة  10.92الفوهة سم، وا 
 الهيروغليفية بالغائر.

 :وصالنص 2.2

الكتابة الهيروغليفية بالنقش الغائر فى وضع رأسى، ويفصل بي  كل أربعة أسطر م  يحتوى اإلناء على 
 :كالتالى يمي إلى ال يساربالحفر الغائر، واتجاه الكتابة م  ال ىخط رأس منهما

 
(1) imAx(w) NDm r _wA- mwt.f  (2) di.f  prt-xrw t Hnqt kAw Apdw Ss mnxt xt 
nb(t ) (3) nfrt wabt n kA n idnw n  (4) imy-r(sic) xtmt anx.f mAa-xrw nb imAx 

والثيران   الخبز والجعة )مكونة من(  التقدمات  ليته ُيعطى (2) (أ)دواموت افلدى   NDm  المبجل (1)
صادق   ليحياف  أمين الخزانة (4)وكيل  روح إلى (ب)جميل وطاهر (3) كل شيئوالطيور واأللبستر والكتان و 

 )ذو الوقار( المبجل  (ج)الصوت

 

                                                             
118MORGAN, DE, J., Fouilles Á Dahshour, Vol. I, Vienne, 1903, 28, FIG. 48.  
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 مالحظات: 3.2

، 119التى ارتبطت بأوانى األحشاء الكانوبية أحد أبناء حور األربعة  wA- mwt.f_المعبود  )أ(
. وتعددت أشكال Relative clause، وجاء االسم فى صيغة جملة الوصل 120أمه" ويعنى اسمه "الذى يمدح

؛ ؛ هذا االسم فى النصوص خالل الفترات التاريخية المختلفة، فورد باألشكال 

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ 
. ويالحظ أ  التركيبة الكتابية السم هذا المعبود تحتوى على عالمة 121؛ 

وينه كإله نجمى إرتبط بالسماء كباقى أوالد حور قبل أ  يتحولوا إلى آلهة ، ربما أ  بداية تك[N14]النجم 
"عمود أمه"   Iwn- mwt.f  حيوانية، ويؤيد ذلك أ  تركيبة اسمه تشبه تركيبة اسم المعبود
 . 122أى "سند أمه"، وهو اإلله النجمى أو السماوى الذى إرتبط به

 الظهور مصاحبة لصيغ القرابي  فقط مع بدايات عصرفي بدأت هذه الجملة  xt nb(t ) nfrt wabt (ب)
صبح ظهور هذه الجملة في صيغ القربا  بشكل كما أ، ةنهاية األسرة الثانية عشر  ىفو  ة،األسرة الحادية عشر 

أ  الترجمة المناسبة لهذه العبارة  Lappويقترح  .123سرة الثانية عشرةا مع نهاية عصر األكثر شيوعً أمعتاد و 
عصر الدولة  ىعبارة فهذه الظهرت بها  ىا لصيغ القرابي  التووفقً . 124"القرابي  الجميلة والمطهرة م  كلى "ه

والمقصود بالمعنى هنا ى anxt(i) nTr im  ى عبارةخرى تفسيرية وهأنه كا  يتبعها عبارة أالوسطى نالحظ 
 anxt(i)جملة   أ Lappويرى . 125ها االله"علي)يعيش(  ايحي ى"م  كل  القرابي  الجميلة والمطهرة الت هو

nTr im ائمة ق خلف دائًما ىتأت كانت ىوالت االول، سنوسرت الملك حكم خالل مرة ألول ظهرت ىوالت
126ا م  المعبدغالبً  ىالقرابي ، تشير إلى أ  هذه القرابي  كانت تأت

. 

 .الذى ورد بالشكل  بشكل مختلف ع  اإلناء األولالنعت ُكتب   mAa-xrw  (ج) 

 

                                                             
119WILKINSON, The Complete Gods and Goddesses, 88; 

.40راجع: هامش  ؛ع  وظيفة هذا المعبود   
120Wb. V, 428 )11(.  
121LGG VII, 516.  
122BONNET, Reallexikon der Ägyptischen Rellgionsgeschichte, 325;  

  .67، مالحظات حول التغيير الشكلى وأصل أبناء حورس األربعة ،محمود
123 BENNETT, C. J. C.: «Motifs and Phrases on Funerary Stele of the Later Middle Kingdom», JEA 44, 1958, 

121  
124

 LAPP, Die Opferformel des Alten Reiches, 131.  
125

 BARTA, Aufbau und Bedeutung der altägyptischen Opferformel, 58.    

 
126LAPP, Die Opferformel des Alten Reiches, 107.   
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  :(3( )لوحة 3ثالث )شكل اإلناء ال. 3

 الوصف: 1.3

إناء أحشاء كانوبى م  الحجر الجيرى فى حالة جيدة م  الحفظ، ذو غطاء على هيئة رأس آدمى 
سم،  16.96، وارتفاع غطاء اإلناء سم 56.96تجسد رأس المتوفى، ويبلغ أقصى إرتفاع لهذا اإلناء بالغطاء 

تساع فتحة  12.6وقطر اإلناء  سم. يحتوى سطح اإلناء الخارجى على نقش م   10.95الفوهة سم، وا 
 الكتابة الهيروغليفية بالغائر.

 :وصالنص 2.3

الكتابة الهيروغليفية بالنقش الغائر فى وضع رأسى، ويفصل بي  أربعة أسطر م  يحتوى اإلناء على 
 :كالتالى يمي إلى ال يساربالحفر الغائر، واتجاه الكتابة م  ال ىخط رأس منهماكل 

 
(1) imAx(w) NDm r QbH- snw.f  (2) di.f  antyw  snTr (3) xt nb(t) bnrt n kA n  (4) 

idnw n imy-r(sic) xtmt anx.f nb imAx 
 

 روحإلى   (ج)كل شيئ حلوو  (3) والبخور  (ب)المر ليته ُيعطى (2) أ()قبح سنو افلدى   NDmل المبج (1)
 )ذو الوقار( المبجلليحيا ف  وكيل أمين الخزانة (4)

 مالحظات: 3.3

، 127الكانوبية  التى ارتبطت بأوانى األحشاء أحد أبناء حور األربعة QbH- snw.f  المعبود  )أ(
. Relative clause، وجاء االسم فى صيغة جملة الوصل 128ويعنى اسمه "الذى ينعش )يبهج( أخوته"

                                                             
127WILKINSON, The Complete Gods and Goddesses, 88; 

.38راجع: هامش  ؛ع  وظيفة هذا المعبود   
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؛  التاريخية المختلفة، فورد باألشكال:وتعددت أشكال هذا االسم فى النصوص خالل الفترات 
 .129؛ ؛ ؛ 

 و ،مصر القديمة ىالطقوس والشعائر الدينية ف ىستخدم فيمنتج كا   وه"اللبا " أو "المر" و  antyw (ب)
له لمتوفى مشاركة اإللالدخا  المتصاعد م  خلط العنصري  كا  يضم  ، و snTrحرق مع البخور كا  يُ 

عضاء المتوفى وينشط دورته الدموية ويمهده للبعث م  أكما كا  يساعد على تجميع ، 130تحاده معها  و 
وقد يكو  أحد أنواع الزيوت التى لها رائحة البخور، أو يكو  مادة أساسية فى صناعة هذا الزيت،  ،131جديد

التجميل خرى خاصة بأا استخدمات طبية يضً أ لهوقد كا  ويؤيد ذلك مخصص اإلناء الوارد مع شكل كتابته. 
فقد استخدم كمسك  للصداع والروماتيزم واألكزيما وتعف  الحروق وآلالم المفاصل وكدها  ، والعناية بالبشرة

كانا عنصرا   snTrو  antywكال المنتجي  إلى أ  شارة وتجدر اإل .132للبشرة وإلزالة تجاعيد الوجه ىخارج
ونجدهما مصوري  ضم  مناظر  ،عصر الدولة الحديثة ىو منتجات الخزانة فأساسيا  ضم  واردات أ

م  الحجر ُيشار إليه باسم  ىنرى فيه مبن ،TT 100ع مقبرة الوزير رخمير  ىفالمصور منظر ال فىالخزانه 
prwy- HD nbw تظهر فيه ضم  تمثيالت منتجات الخزانة م  الفيروز ، 133الفضة والذهب" ى" خزانت

وسالل كاملة   snTrوالعقيق والالزور وقطع  الفضة ولفائف الكتا   فضال ع  الجرار المليئة بصمغ البخور 
كما كا  هناك مخاز  تابعة للخزانة خاصة بتخزي  هذه المنتجات  ،antywو المر أتتضم  أكوام م   اللبا  

خزانتة "pr- HD antyw  د كل م  حتشبسوت وتحتمس الثالث اسم عه ىطلق عليها فأ
"antyw ـبخور ال

134
ا م  دخل الخزينة المصرية القديمة فقد كا  ولما كانت غنائم الحرب مصدرً  .

حضارهم إلى الخزانة، كما دل على  المشرف على الخزانة هو المسؤول ع  استالم هذه الثروات والغنائم وا 
يظهر فيه وز   ،بطيبة الغربية 39مشرف خزانة الملك تحتمس الثالث المدعو "بويمرع" رقم ذلك مناظر مقبرة 
   .135ثناء معاركهأ ىاغتنمها تحتمس الثالث ف ىخرى الت، الى جانب الغنائم األantyw"كومة م  المر 

                                                                                                                                                                                                    
128Wb. V, 31 )3-5(.  
129LGG VII, 180.  

130
 .40، ةمصر القديمالمباخر في عبد اهلل،  

131
 BLACKMAN, The Significance of Incense and Libations, 73-74. 

132
 BREASTED, The Edwin Smith Surgical Papyri I, I.5, XIX 10; XX 17, XXI 2 .  

133 DAVIES, N. DE G., The Tomb of Rekh-mi-Rēa at Thebes, Vol. II, New York, 1943, Pl. XLVIII; Awad, H., 

Untersuchungen zum Schatzhaus im Neuen Reich, 20. 
134

 LACAU, P.: «Deux magasins à encens du temple de Karnak», ASAE 52, 1954, 186, 192; Fig. 3; Awad, H., 

Untersuchungen zum Schatzhaus im Neuen Reich, 23-24. 
135PM I², 1, 71-75; DAVIES, N. DE G., Puyemrê at Thebes, Vol. I, New York, 1922, 93-96, Pl. XL; Awad, H., 

Untersuchungen zum Schatzhaus im Neuen Reich, 91.  
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هذه الجملة فى صيغة التقدمة منذ األسرة الرابعة، وتعنى "كل األشياء ذات  ظهرت xt nb(t) bnrt (ج)
 .  137، ويحتمل أنها ملخص لمجموعة م  الفواكه التى ترد فى صيغة التقدمات136الطعم الحلو"

  :(4( )لوحة 4رابع )شكل اإلناء ال. 4

 الوصف: 1.4

بدو  غطاء و ربما كا  غطاؤه على هيئة إناء أحشاء كانوبى م  الحجر الجيرى فى حالة جيدة م  الحفظ، 
تساع  12.7، وقطر اإلناء سم 57رأس آدمى كما فى األنية الثالثة، ويبلغ أقصى إرتفاع لهذا اإلناء  سم، وا 

 سم. يحتوى سطح اإلناء الخارجى على نقش م  الكتابة الهيروغليفية بالغائر. 10.86فتحة الفوهة 

 :وصالنص 2.4

الكتابة الهيروغليفية بالنقش الغائر فى وضع رأسى، ويفصل بي  كل أربعة أسطر م  يحتوى اإلناء على 
 :كالتالى يسارإلى ال يمي بالحفر الغائر، واتجاه الكتابة م  ال ىخط رأس منهما

              

(1) imAxy xr @py di.f  (2) prt-xrw t Hnqt kAw Apdw Ss mnxt snTr  

 (3) mrHt n kA n idnw n  (4) imy-r(sic) xtmt anx.f mAa-xrw nb imAx 

 واأللبستر والثيران والطيور الخبز والجعة )مكونة من (القدمات ليته ُيعطى (2) (ب)حابى أ() لدى المبجل (1)

   صادق الصوت يحيافل  أمين الخزانة (4)وكيل  روح إلى  والزيت( 3) البخوروالكتان و 

 )ذو الوقار( المبجل

 
                                                             

136 BARTA, Aufbau und Bedeutung der altägyptischen Opferformel, 89.     

 .380، نصوص ومناظر القرابي  فى مقابر النبالء فى عهد الدولتي  القديمة والوسطى، مجاهد137 
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 مالحظات: 3.4

+ حرف  imAxyم (" وهى صيغة عبارة ع  النعت -تعنى "المبجل لدى )أمام  imAx(y) xr )أ(
المبجل أمام )م ( حابى"، وتختلف هذه الصيغة عما ورد فى اآلنية وتترجم ", py@+ اسم المعبود  xrالجر

 الثالثة األخرى حيث جاء اللقب يتلوه اسم المتوفى.

، ويعنى اسمه 138التى ارتبطت بأوانى األحشاء الكانوبية األربعةأحد أبناء حور  py@المعبود  (ب)
 . وتعددت أشكال هذا االسم فى140، وجاء االسم فى صيغة المثنى المذكر139حرفًيا "ذكرى البط"

 ؛؛ ؛ ؛ النصوص خالل الفترات التاريخية المختلفة، فورد باألشكال: 
؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ 

141. 

 :النتائجالخاتمة و 

تحديد مصدر األوانى الكانوبية األربعة غير معروف، وم  المحتمل العثور عليها ع  طريق الحفر خلسة،  -
م، فلم يتم العثور عليها ع  2021وتهريبها ضم  مجموعة م  اآلثار التى تم استردادها م  أسبانيا عام 

ى، مما يشكل صعوبة كبيرة فى طريق الحفائر األثرية أو المسح األثرى، وترتب على ذلك غياب السياق األثر 
تحديد مكانها األصلى على وجه التحديد. وم  ثم يظل األمر المتعلق بتحديد المكا  المناسب لهذه األنية 
 ينتابه بعض الصعوبات، حيث لم تكشف النقوش المسجلة على اآلنية إرتباط صاحبها بمكا  أو إقليم محدد.

الرابعة، وكا  الغرض منها دينى يتمثل فى حفظ أحشاء المتوفى استخدمت األوانى الكانوبية منذ األسرة  -
أثناء عملية التحنيط، إعتقاًدا بأ  جسد المتوفى يمك  إحياءه بواسطة الكا التى تهتدى إلى صاحبها فى القبر، 

 شريطة تواجد الجسد سليًما دو  فقد شيئ منه، وخالف ذلك يهدد بقاء تلك الروح وبالتالى فقد هوية الفرد.

تطورت وتنوعت أشكال وطرز األوانى الكانوبية خالل الفترات التاريخية المختلفة، فلم تعدو فى الدولة -
القديمة كونها آنية ضيقة القاعدة والفوهة، وأغطيتها بسيطة عبارة ع  أقراص مستديرة تشبه الخبز، وتخلو م  

تخذت أغطي تها هيئة رؤوس آدمية تمثل المتوفى، التعاويذ. وتطور شكلها فى بداية عصر اإلنتقال األول وا 

                                                             
138
 .36ع  وظيفة هذا المعبود. راجع: هامش  

139Wb. III, 69 )19(,70 (5-7); 

.59، مالحظات حول التغيير الشكلى وأصل أبناء حورس األربعة محمود،  
140

 SETHE, K., Zur Gechechte der Einbalsamierung bei den Ägyptern und einiger damit verbundener Bräuche, 222.  
141LGG V, 119.  
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ستمر هذا التقليد فى عصر الدولة الوسطى وأسبغ الفنا  السمات الفنية لتلك الفترة فى إظهار مالمح  وا 
وتفاصيل الوجه اآلدمى بشكل م  الوضوح، كما سجل عليها نقوش تحمل اسم المتوفى وألقابه، والصيغة 

 تقدمات، وهو ماظهر جلًيا على اآلنية محل الدراسة.الفعلية للدعاء الجنائزى، وصيغة دعاء ال

إختفت الرؤوس اآلدمية مع نهاية األسرة الثامنة عشرة وبداية األسرة التاسعة عشرة وحل محلها شكل آخر  -
دو  أ  يطغى على الشكل القديم، فسادت األغطية التى تتخذ شكل أبناء حور األربعة، ليظهر "دواموت اف" 

"قبح سنواف" بهيئة الصقر، و"حابى" بهيئة القرد، وظل "أمستى" يحتفظ بشكل الغطاء القديم بهيئة اب  آوى، و
 ذو الرأس اآلدمى، ولك  منذ ذلك بدأ يتحول إلى معبود ذكر بلو  داك  ولحية إلهية. 

إرتبط أوالد حور األربعة بأوانى األحشاء منذ بدايات الدولة القديمة، م  خالل النصوص المسجلة على  -
اآلنية بإعتبارهم أرواح حارسه مسئولة ع  حماية أعضاء المتوفى األربعة، ويضمنوا الوظائف الفعلية لتلك 
األعضاء، إال أنهم لم يستمروا على أوضاعهم فى بداية األسرة الحادية والعشري ، حيث ساد تحنيط األحشاء 

عادتها مرة أخرى إلى الجسد، ليظهر أ بناء حور األربعة على هيئة أشكال ووضعها فى لفائف م  الكتا  وا 
م  الشمع تحيط بتلك اللفائف الكتانية. وفى األسرة السادسة والعشري  ظهرت األوانى منفردة على هيئة آنية 

 فخارية أو صناديق خشبية دو  أ  يحدها الشكل التقليدى القديم. 

هو أحد الخاصة الذي  و  NDmيستدل م  النصوص المسجلة على األنية األربعة أ  صاحبها يدعى  -
عاشوا فى عصر الدولة الوسطى، واسمه م  األسماء المألوفة والمعروفة فى الدولتي  القديمة والحديثة، وا   

 لم ُيعثر لهذا الشخص ع  آثار أخرى.

 idnw n imy-rكا  موظف ذو مكانة رفيعة ويشغل وظيفة  NDmيتضح م  النصوص أ  المدعو -

xtmt  )وهى وظيفة تم استحداثها فى الدولة الوسطى، وكا  صاحبها م   األختام"،"وكيل رئيس )حامل
الشخصيات اإلدارية العليا فى البعثات الملكية والحكومية إلى سيناء فى عصر الدولة الوسطى، ووجوده فى 

قته بالخزانة المؤ تودع  والتى كانت البعثة كا  يدل على العثور على أشياء قيمة كالفيروز والنحاس وغيرها
"أمي  الخزانة"  imy-r xtmt  ظيفية أقل م  وظيفةهى و و بموقع العمل لحي  توريدها للخزانة الرئيسية. 

 "رئيس الخزانة". imy-r pr HDالذى يرأسه فى السلم اإلدارى 

يتضح م  خالل دراسة السمات اللغوية للنصوص المسجلة على األوانى الكانوبية األربعة، والترجمة  -
والتعليق الخطى واللغوى على ما تضمنته م  صيغ وعبارات، كالصيغة الفعلية للعطاء، وصيغة دعاء 

التقدمات، أ  هذه اآلنية يمك  التقدمات، باإلضافة إلى العبارات التكريسية، واأللقاب الدينية واإلدارية، وأسماء 
 تأريخها ونسبها إلى عصر الدولة الوسطى وباألخص عصر األسرة الثانية عشرة.
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 ( إناء أحشاء كانوبى م  الحجر الجيرى محفوظ حاليا بالمتحف المصرى1)شكل 
 مسجل عليه اسم المعبود "أمستى"

 بمعرفة الباحث

 

                                   
 ( إناء األحشاء الكانوبى المسجل عليه اسم المعبود "أمستى"1)لوحة 

 بمعرفة الباحث©

0 25 cm 
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 ( إناء أحشاء كانوبى م  الحجر الجيرى محفوظ حاليا بالمتحف المصرى2)شكل 

 مسجل عليه اسم المعبود  "دواموت إف"

 

          
 الكانوبى المسجل عليه اسم المعبود "دواموت إف"( إناء األحشاء 2)لوحة 

 بمعرفة الباحث©
 

0 25 cm 
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 ( إناء أحشاء كانوبى م  الحجر الجيرى محفوظ حاليا بالمتحف المصرى3)شكل 
 مسجل عليه اسم المعبود  "قبح سنو إف"

 

                     
 المصرى( إناء أحشاء كانوبى م  الحجر الجيرى محفوظ حاليا بالمتحف 3)لوحة 

 مسجل عليه اسم المعبود "قبح سنو إف"
 بمعرفة الباحث©

0 25 cm 
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 ( إناء أحشاء كانوبى بدو  غطاء م  الحجر الجيرى محفوظ حاليا بالمتحف المصرى4)شكل 
  مسجل عليه اسم المعبود "حابى"

 

 

 

 

 

 

                                   

              

                   
  إناء أحشاء كانوبى بدو  غطاء مسجل عليه اسم المعبود "حابى"( 4)لوحة 

 بمعرفة الباحث©
 

0 25 cm 


