
التي تعد استكماال و  Wn-A in xapi  وكذلك خبيئة المقبرة الصخرية4عظمة بعد ذلك التاريخ إال اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اليضاهيها التي )لعائلة عبد الرسو( بواسطة أحمد عبد الرسول  ميالدية1881 العظيمة سنة االثاريةمن أكبر االكتشافات  أعلى معبد حتشبسوت وعلى يساره بغـرب مدينة األقصر  بطيبةDB.320  الملكية في المقبرة البحريتعتبر خبيئة الدير       -:3توابيت خبيئة الدير البحري .2لتوابيت علي مر العصورومنها المناظر التي سجلت علي ا. 1اآلخر مصر القديمة وخاصة نصوص األهرام والتوابيت وكتب العالم اآلخر فيفي التعرف علي المعتقدات والمفاهيم الدينية في العالم لمناظر والنصوص الدينية المسجلة علي البرديات والمقابر والمعابد والتوابيت وغيرها من أهم الدراسات التي تفيد تعتبر دراسة ا  -:تقديم -------------------------------------------------------------------------- .21 الضوء علي أهمية تصويرها علي توابيت الكهنة في عصر األسرة إلقاء - 4 ؛ في رحلة رع السماويةأبدوأهمية السمكة وموقع  - 3 ؛التي تظهر معهااإللهة  مع محيط أبدوالقة السمكة دراسة ع - 2 ؛ توابيت الخبيئة الثانية للدير البحري عليأبدودراسة مناظر وجود السمكة  - 1  -:إليويهدف البحث   .رحلته السماوية للبعث والتجدد لتحميه وترعاه في العالم اآلخر أن يكون في صحبة رع في يفالمتوالبحري لكهنة آمون رغبة  توابيت الخبيئة الثانية للديرا علي ه وتعكس مناظر،السماوية رع اإللهالقديمة وخاصة أثناء رحلة   ذات الخصائص الدينية في مصرمهمة من األسماك الأبدوتعد السمكة   -:ملخص    مفيدة علي الوشاحي -  خالد شوقي البسيوني  -  حبيبة محمد المنياوي  21 توابيت الخبيئة الثانية للدير البحري عصر األسرة ���  Abdw دراسة مناظر السمكة    -------------------------------------------------------------------------------------   )10 – 1  (  :       الصفحات       2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد   سنا إ سنة قبل الميالد في العصر الباليوليتي في كل من 45000 مصر القديمة منذ عثر علي الهياكل العظمية لألسماك في  -:Abdwاألهمية الدينية للسمكة   .5للخبيئة الملكية وبها أيضا بعض مومياوات الكهنة وكاهنات آمون قشر  ( التوس سمكةعبدت  وكزوجة للمعبود با نب جد وكذلك8عبدت األسماك في الدلتا مثل حات محيت في مدينة مندس  .7(Rmw )ن عرفت بي وفي األسرة التاسعة عشرة والعشرPAMIوفي القبطية  (Rm)6  ي عصر الدولة القديمة بعرفت السمكة فإذ الصاليات وكذلك في مناظر الصيد في عصر الدولة القديمة  وتم تقديسها نظرا ألهميتها منذ عصور قبل التاريخ علي "عصور ما قبل التاريخ" ومقابر األسماك في حلوان دفو والكوبانيةٕاو في شونة لألسماك  برونزية تماثيل العثور علي تم و.11 ايزيس وأوزوريساإللهة نيت وكذلك اإللهة حتحور واإللهة رع واإللهب   هذا غير ارتباطها .10سنا وقدست كذلك في مدينة البهنساإ في ثم استقرت 9 في سايس)البياض . AbDw”  15”  والعصر المتأخر ظهرت بهذا الشكل24- 21في عصر األسرة بينما   14 و و  وأيضا بهذا الشكل،   13AbDw  بشكل منذ عصر الدولة الحديثةأبدو ظهرت السمكة .اآلخر يدل علي األهمية الدينية للسمكة في العالم ، مما12 أوزيراإلله من معبد 22، 21 عصر األسرتين إليالزبيب بسوهاج ترجع  لذي يعبر السماء في قاربه بأشكاله  وذلك القرص المتوهج ا،الحال وأن الشمس رع هي مصدر الضوء في سماء العالم اآلخر حيث رأي المصري القديم أن السماء السفلي مظلمة بطبيعة ، في العالم اآلخرمهمةمن المخلوقات ال أبدوالسمكة هذه تعتبر    1      :السمكة التي تصاحب قارب رع في بردية آني بالمتحف المصري الفصل الخامس عشر الموتى ذكر في كتاب حيث .18)ديانة شعبية(اله الشمس رع والتي تري في معبد صغير خاص بها  البعض عن السبع سمكات التي ظهرت حول يتساءلو .17وتتنبأ بما سيحدث وتسارع في تبليغ أصحاب القارب بدنو أعداء رع التي تصاحب قارب الشمس أبدو  العظمي والثانوية التي تشارك في هذه الرحلة ولكن هناك تلك السمكةاألخرىلرحلة من ا وبطبيعة الحال البد من وجود من يدافع عن هذه أبو فيسيقابلهم رع في رحلته للعالم اآلخر ولكن األكثر عداء هو الثعبان  كما رأي المصري القديم أن هناك الكثير من األعداء الذي .16المتعددة خبري في الصباح ورع في الظهيرة وآتوم في المساء



أي السمكة " Abdw imy HAt WiA Ra "  ففي عصر الدولة الحديثة كانت  ......". في الحال ليصبح الشر ساقطاأبدوة  في المياه الخاصة بالتركواز، أنا رأيت السمك)أو صورتها( بشكلها 20السمكة إنت" .int m xprw.s Hr baba nt mfkAt mAA.n.i AbDw sf xpr Dwt xrw��”19..�“    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   مفيدة علي الوشاحي  -يوني    خالد شوقي البس-حبيبة محمد المنياوي    21 توابيت الخبيئة الثانية للدير البحري عصر األسرة  ��� Abdw دراسة مناظر السمكة لمنظر  و يمثل اCG.6153= J.E.29706 غطاء تابوت من الخشب المغطي بالبالستر لبا دي آمون، بالمتحف المصري  :Abdwقارب السمكة  :-أ  :في العالم اآلخر علي توابيت الخبيئة الثانية للدير البحري لألسرة الحادية والعشرين كالتالي رع اإلله في مصاحبة قارب أبدولمناظر التي صورت السمكة تعددت ا    Abdw miwt  23 القط الرابعة والعشرين وهي السمكة يتح األهم هو ما عثر عليه في عصر األسرة الحادية والعشرين وٕانماو  العظيمةأبدو أي سمكة "AbDw aA " صر اليوناني الروماني أنها وفي الع. 22تتقدم قارب رع الطاهرة التي أبدوأي السمكة " AbDw wab m-HAt wiA Ra "  وفي العصر المتأخر .21 التي في مقدمة قارب رع هيأبدو قرص ( بداخله السمكة علي عالمة الشمس أبدو منحنية و علي زراعيها من األمام يتقدم قارب السمكة 24 نوتاإللهةالسماوي  ومن . 25) أ، ب1شكل (و من خلفها مباشرة قارب رع والذي مثل برأس صقر جالسا علي رأسه قرص الشمس ) الشمس المشع من الخلف ومام فقط بل  في األمام وأخري خلف القارب وهذا يعني الحماية ليس من األأبدوبينما توجد سمكة  WDAtالوجات  عين هتف حول رع بداخله برأس صقر يعلوه تاج اآلاإلله وأعلي السماء قارب رع حيث يجلس ، شواإلله يرفعها ،عالمة السماء نوت علي جسدها النجوم ثم اإللهة يوضح المنظر السماوي CG. 6079غطاء تابوت داخلي من الخشب لبا دي آمون  )1(  -: برأس صقرإنسانتحمي قارب رع بشكل  Abdw السمكة-:ب  . قارب رعتتبعهاللحماية هنا يتضح أنها في المقدمة  آمون رع كاهن . CG. 6082= JE 29668المع للكاهن با دي آموناللون مغطاء تابوت من الخشب المغطي بالبالستر ال )2(  . 26)2شكل(أيضا  آمون رع ملك  لبا دي آمون الكاتب المقدس للغالل الخاصة بCG. 6102غطاء تابوت من الخشب بالمتحف المصري  )4( .29)4شكل(الخلف فقطمما يدل علي الحماية من . خلف القارب ولم تكن موجودة من األمامأبدو و توجد سمكة ،28 شواإلله رع جالسا برأس صقر يعلوه قرص الشمس أمام شكل اإلله حيث يظهر ،المنزل ومنشدة آمون رع تنت حات نثرو سيدة للسيدة CG. 6190= JE 29662البالستر بالمتحف المصريببوت من الخشب المغطي غطاء تا )3(  .27)��3ل  (Dd عالمة من األمام وأخري من الخلف وخلفها أبدو برأس صقر يعلوه قرص الشمس ومن أسفل القارب سمكة إنسان بشكل اإللهخنتي و  الخلف بينما يجلس رع أمام مقصورة صغيرة عليها أوزير  يمثل المنظر السماوي لقارب رع يحيط به الثعابين، سرقت من األمام، ونيت من  ، حيث ملك اإللهة ة  نوت ماء التطهير بينما نفتيس تقدم له تاج اآلتف وتظهر سمكاإللهة برأس صقر يعلوه قرص الشمس وتسكب عليه إنسان ويصور رع جالسا علي كرسي العرش بشكل CG.6043غطاء تابوت من الخشب لشخص غير معروف بالمتحف المصري  )5( .30)5شكل ( من األمام ومن الخلف أبدوالسكاكين وسمكة قطع جسده  تأبو فيسعالمة السماء وأسفلها الثعبان  ماعت جالسة علي القارب، وأسفل القارب اإللهة حيث صور رع بشكل قرص الشمس يلتف حوله ثعبان ومن األمام اإللهة اس يمثل قارب الشمس يجلس .للسيدة خفت، CG:6076=JE. 29655غطاء تابوت من الخشب بالمتحف المصري ) 1(     -: أ��ل ��رب رع ��	ل رأس ا�	�شأ�دوا��
	� ) ج( .31)6شكل ( من أسفل خلف القارب أبدو شكل ( عند مؤخرة القارب وأخري عند المقدمة في شكل متقابل لبعضهماأبدو نوت وتظهر سمكة اإللهةالجانبين واألولي منهم    بشكل بشري من اإللهة برأس كبش وحوله إنسانلمنتصف واقفا بجسم  وهو في ااإللهةالقرابين أمام قارب رع الذي تسحبه  المتوقييقدم . ع خروم باي نجم -لكاهن با نثر ان آمون CG. 6104غطاء تابوت من الخشب بالمتحف المصري) 3(   .33)8شكل (مام والخلف  للحماية من األأبدوويظهر من األمام والخلف السمكة  تقطع جسده السكاكين أبو فيسارب الثعبان  ماعت وفي الخلف المالح يمسك بالحبل وأسفل القاإللهةوبداخله رأس كبش تتقدمه  ويوضح المنظر قارب الشمس رع بداخله قرص الشمس رع CG. 6102غطاء تابوت با دي آمون من خشب الجميز ) 2(  .32)7شكل  (أبدوتقطع السكاكين جسده وتتقدمه سمكة  أبو فيسأسفل الثعبان القارب من و. قرابين تقدم له الالمتوفاة الثعبان وأمام روح أعاله برأس لكبش إنسانفيه اله الشمس بشكل  9(34.  



آمون  كاهن - للكاهن ديو آمون ماعتCG. 6053جميز بالمتحف المصري غطاء تابوت من الداخل من خشب ال) 1(       : أسفل قارب رع بشكل جعرانأبدوالسمكة ) د(     -------------------------------------------------------------------------------------   )10 – 1  (  :       الصفحات       2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد   آمون اس سيدة المنزل ومنشدة . للسيدة خفتCG. 6076=JE.29655اخل غطاء تابوت من خشب الجميز من الد) 2     (  .35)10شكل ( من الخلف أبدو وصورت السمكة pry الجعران ورأس بشكل حشرة إنسانمواجهه رع بشكل جسم  في يتعبد أمام قارب رع ويجلس المتوقي والمنظر يصور ، رع ملك اإللهة ن من القرود ا يحيط به اثن بشكل أوزيرالمتوقيويمثل القارب السماوي يحمل تابوت أوزير ربما ،  CG. 6082=JE. 29668من الخشب المغطي بالبالستر بالمتحف المصري  رصع  آمون رع ملك اإللهةغطاء تابوت لبا دي آمون كاهن ) 1(    -: أسفل قارب به تابوت أوزيرأبدوالسمكة ) و( .38)13شكل ( أمام القارب أبدو ويظهر شكل السمكة ،ةمجنح ة نيت حياإللهة بشكل ةعلوها حيت و" من كتاب الموتي186الفصل  " حتحور بشكل بقرة تخرج من الجبل الغربياإللهة يتعبد أمام قارب المتوقي يصور CG. 6112= J.E. 29624السم غطاء تابوت من الخشب لشخص غير معروف ا )1(  -: أسفل قارب حتحور الغربأبدوالسمكة  ) ھ(  .37)12شكل  (أبدوظهر من الخلف السمكة تو وتبحر علي عالمة السماء، ةاألشعيعلوه قرص الشمس تنزل فيه ) الرأس(قارب الشمس رع بداخله مومياء يعلوها الجعران  نوت منحنية وأسفلها اإللهة المنظر  والتاسوع ويمثلآمون رع ملك اإللهةغطاء تابوت من الخشب لبا دي آمون كاهن ) 3(       .36)11شكل ( القارب من األمام والخلف أسفل أبدو جالس ورأس جعران خبري وتظهر السمكة إنسانيظهر رع بشكل جسم  واإللهةرع ملك  رس وحية الكوبرا القارب  أوزير حولإلله واقفا بداخل القارب يجدف في المقدمة وخلفه الرمز األبدي المتوقي، يمثل CG. 6186  بالمتحف المصري آمون رع ملك اإللهةة نغطاء تابوت داخلي من خشب الجميز للكاهن نسي آمون ابت رئيس كه) 1(    : أسفل قارب رع بداخله أشكال آدميةأبدوالسمكة ) ز(  .39)14شكل (لف  في األمام والخأبدوالمتعبدة وأسفل القارب تظهر السمكة  وفي ) رع آتوم ( والمشهد يوضح القارب المقدس لرب الشمس رع.ومن خارج التابوت يوجد هذا المنظر ضمن مناظر كثيرة E.I. 1822 لونه أصفر ومزين بشكل متقن بمناظر ونصوص دينية ،غطاء تابوت من الخشب بمتحف فيزويليام) 3     (  .41)16شكل ( من األمام والخلف أبدور السمكة  العظيم وأسفل القارب تظهاإلله أي nTr aA والشكل الثالث منهم بشكل مومياء وكتب أمامهم جميعا ، ويظهر القارب وبداخله ثالث هيئات بشرية ألرواح رع،المصري بالمتحف CG. 6102 مون رع ملك اإللهةغطاء تابوت من خشب الجميز لبا دي آمون الكاتب المقدس للغالل آل) 2     (  .40)15 شكل(في عدم وجود السمكة  المراكب  على الخلف وتوضع عين األوجاتأو ومن الالفت للنظر وجودها في المنتصف وليس من األمام أبدوتظهر سمكة  المقدمة والمؤخرة عين أوجات وفي منتصف القارب من أسفل الجانبين منمن أسفل علي عالمة السماء وأسفل القارب علي  وخلفه ) رمز الحكم والسلطان (م رع بهيئة آدمية برأس الكبش ممسكا بيديه اليمني صولجان الحكاإللهارب يقف منتصف الق في ) تمثيل لصفة خبري( للهيئة األولي لرب الشمس بعد الوالدة ومن أمامه نري تمثيال). تدل علي الغرب(عالمة االمنتيو  نثوية كاملة تجسيد للمعبودة بينما يقف في مقدمة القارب بهيئة أ. تمثيل وتجسيد للسحر للرب حكا" مؤخرة األسد" bH البح فوق رأسه عالمة ،خلف رب الشمس بهيئة آدمية كاملة بلحية معقوفةاليقف من ). األذىيتم قطعها لمنع " رموز القوة"والرأس  موضوع في قائم خشبي وجلد حيوان مقطوع المخالب إناء( اليمي وت وبهيئة آدمية، ومن أمام خبري رمز ا dwAوضع تعبدي  ألن الوظيفة كما اتضحت من الفصل . جهةمما يدل علي أهمية الحماية وسرعة التنبؤ من كل .  الداخلإليتكون رأس السمكة  ،ن وعندما تكون سمكتانير سمكة واحدة فقط أو سمكتو من البحث ظهيتضح كذلك. عين وجات مع السمكة في نفس الوقت توجد 15، 14في شكل وWDAt 45  حل محلها عين فيمكن أن تأبدوكما يتضح أنه ليس من الضرورة وجود السمكة  .44الموتي من كتاب 186 الغرب طبقا للفصل إلهةوحتي قوارب حتحور .  بنفسهالمتوقي أوزير وكذلك للقوارب التي يقودها اإللهةوأرواح  أوزير باإللهة للقوارب الخاصة أنها اتضح إذللقارب السماوي وليس لقارب رع فقط  Abdw يتضح من البحث أهمية السمكة  :الخاتمة .43)17شكل  ( القوي الكونية لدور الحامي ضد أعداء قارب رعحدىإلمن الخلف وهما تجسيد  األخرى واحدة من األمام وأبدون ا بينما أسفل القارب يوجد سمكت، ويزين المجداف حية الكوبرا.  لحمايتها من أي خطر42ماعت   3  . الشر يصبح ساقطا مهزوما بوجودها عشر من كتاب الموتي تدل علي أنسالخام



  :األشكال   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   مفيدة علي الوشاحي  -يوني    خالد شوقي البس-حبيبة محمد المنياوي    21 توابيت الخبيئة الثانية للدير البحري عصر األسرة  ��� Abdw دراسة مناظر السمكة
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Studying the Scenes of the Abdw fish on the Coffins of the Second Find of Deir El Bahri, 21 
Dynasty.  Habiba Mohamed Mahmoud El Menyawy- Mofida Hassan El Weshahy - Khaled Shawky El Basiony 

Abstract:       The Abdw fish is considered one of the most important to the religious characteristics in Ancient Egypt, especially during the journey of the heavenly god Re as appeared on the coffins of the second find of Deir El Bahari of the priests of Amun. The desire of the deceased was to accompany Re in his heavenly journey of resurrection and renewal to protect and nurture him in the afterlife. 
The research aims to: 1- Study the appearance of the Abdw fish on the second find of Deir al-Bahri. 2- Study the relationship of the Abdw fish with the gods that appears with them. 3- Show the location and importance of the Abdw fish in the heavenly journey of Re. 4- Highlight the importance of depicting the Abdw fish on the coffins of the priests of the 21 Dynasty.                                                                        8    
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