
ًهة تماما عند هذه األشجار كان لها قدسيتها مثل اآلل جميع .باك اف، كذلك شجرة األثل التي خرج أوبواووت من جوفهانجاب أوزيريس بها، شجرة السنط ونبات البردي الذي ولد به حورس، شجرة الزيتون التي كان يجلس تحت ظاللها خري إب شجرة الجميز التي قامت نوت مثل ًمهما ًابت فيها األشجار دوراألساطير التي لعوهناك العديد من القصص  ؛ المتميزة ، ًنظرا لطبيعتها الفريدةعند المصري القديم  أهمية كبري وخاصة األشجار النباتات  المصرية تحتلالعصور منذ أقدم       :ملخص  جامعة قناة السويس -السياحة والفنادق كلية   شيرين محمد حافظ فتحي   في مصر القديمة التوابيتعلىمناظر المعبودة الشجرة  ----- --- ---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------    42 -27   الصفحات            2017 ديسمبر -  العدد الثاني -  14  المجلد    مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة      ًأيضا ... والمأوي  للغذاء، الوقودًاحيث كانت مصدر  عرفت العديد من االستخدامات لألشجارومنذ القدم 1.المصري القديم ًظهرت مؤخرا ، و21توابيت األسرة شاع ظهورها في ثم استمرت و)  مقبرة تحتمس الثالث ظهور لها فيأول (الدولة الحديثة  بدايةلكن من المالحظ انها لم تكن شائعة الظهور حتي ن أصول فكرة آلهة الشجرة ترجع الي نصوص األهرام، وإ       2.والصناعات المختلفة، الفولكلور  الطب السحر،  الالحقة عرفت لها خصائص فيلعصورفي ا ر حيث عرفت تمثل المعبودة الشجرة في مصر القديمة أهمية كبري للمتوفي في العالم اآلخ و3.في برديات كتاب الموتى مثل في تهي تيزيس ، وٕاو مريت سجر نيت،مثل حتحور، نوت، األشجار  معبوداتارة المصرية القديمة العديد من الحض األشجار وجدت في ) آلهة( ما بمفردها أو مع مجموعة من األشجار، حيث ان معبودات إ كانت تعبد الشجرة وقد      4 . الخ....  اللبن الطعام ، الخبز ، ، اء البارد الم عديدة من القرابين مثلًا أنواع في العالم اآلخروتقدم للمتوفي تخرج من قلب الشجرةوهي  أغلب المناظر علي تلك الباحثة ركز تفي هذا البحث ه التوابيت، إال انالعديد من المناظر علي جدران المقابر، اللوحات، البرديات و 
	�ة ا����كان هناك العديد من األشجار التي عرفها المصري القديم مثل        : األشجار في مصر القديمةةاآلله  :تقديم . الهدف الديني للمعبودة الشجرة في العالم اآلخرعلىلقاء الضوء إ - 2 . التوابيتعلىدراسة مناظر لمعبودة الشجرة  - 1  : الييهدف هذا البحث  -----------------------------------------------------------------------  . المناظر علي جدران التوابيت  t SnD. 5 ، ��
	�ة ا�	 )h.t  ( وذات ھ�و ����������! ا� ���ء �"� %$# ا��
	�ة ،  6�	$����� -��ة ا,
	�ر  أوراق )'��&  
	�ة ا��Tr.t     7، 23 ،  ا�"�"�ف ) Sw3b   , Swb   ( 8  ة�	
 ، �	��
	�ة ا6س،  b3k(9       ،( ا��ر ) Xt – ds  - ة  ،10 ) ��3ت :�9ي�	

	�ة ا����ن،   cwn.t (  12 (  �ز
	�ة ا�� ،  Ddtw (  11 ( ا���>�ن   ) inhmn  (  13  ة�	

	�ة ا��Dوب ، iSr   (14   (  ا��9@�ء -ا?<#   ) nDm  (15.        شجرة السنط علي سبيل المثال حورس مع المختلفة، ببعض األشجار اآللهةقد أقترن العديد من و  t SnD ،  الصفصافأوزيريس مع شجرة Tr.t  ، لجميزا رع مع شجرة nh.t ، الطرفاء مع شجرة االثل أو أوبواووت iSr   كما ذكر ايضا االله سوبد الذي يرقد تحت شجرته ،ًkcb.t   16 لكن في المقابل علي ، و



"  أنها منذ بداية عصر الدولة القديمة عرفت حتحور بأنها ، إذ ومن أشهر اآللهات التي لقبت بسيدة األشجار حتحور       20.يزيسإ ًحياناأحتحور و أشجار نوت وآلهات اآللهات التي عرفت بأنها من تلك، و 19 تسكن األشجار المثمرةاآللهةديم يعتقد بأن روح  كان المصري القلهاإلحتي بدون وجود جسد  ،  18داخل شجرة الجميز معظمها كان أناال  العديد من المناظر آللهات داخل األشجار سواء كانت تلك المناظر علي جدران المقابر أو المعابد حيث وجدت ،شجرة بعينهامع معينة  لهةإ اقترانآللهات لم نجد العديد من المناظر التي توضح ل ةبالنسب .17األشجار لهةآ من ًاًالرغم من وجود تحوت علي هيئة البابون المقدس تحت شجرته في معبد الدكة اال انه لم يعتبر مطلقا اله 28  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    في مصر القديمة التوابيتعلىمناظر المعبودة الشجرة  حيث عاصمة األقليم الثالث من أقاليم مصر السفلي  –@� )�م ا�F"!  و، nbt  nH.t  rs.t   سيدة شجرة الجميز الجنوبية أي سيدة    nb.t  imiw بأسماء أخري لها عالقة بالشجرة مثل) حورس أم( المحلية هنا  سميت حتحوريعبد حورس  إلي جانب أهميتها الدينية  القديم،أهميتها عند المصري عبادتها واألبحاث عن األشجار و العديد من الدراسات ووهناك       .ي جدران التوابيت ، وفي العصور المتأخرة تعتبر حتحور من أكثر اآللهات التي مثلت عل21 النخيل ًأيضا احتياجاته في العالم اآلخر مثل  أستغل المصري القديم األشجار في تصنيع الكثير من احتياجاته الدنيوية وفقد ًيضا علي التوابيت أ القديمة وومعابد مصر التي زخرت بها مقابر وأبرز المناظراألشجار من أهم تعد مناظر        .التي تم العثور عليها بقدر اإلمكان والمناظر المختلفةلي الهدف من البحث هو تحليل الصور إومن أنسب الوسائل للوصول . التوابيت في العصور المختلفة تواجد مناظر آللهة األشجار علي جدران علىالباحثة ركز تفي هذا البحث و .بعض األدوات األخرى و القواربالتوابيت، زوجته المتوفي وروح المتوفي أو روح لي إالقربان  والمياهتقدم وكمعبودة تخرج من الشجرة  ومريت سجر نيت يزيس،إ حتحور، نوت،مثل لهات العديد من اإل الشجرة صورت وبالنسبة للمعبودة الحديثة،خاصة خالل عصر الدولة و فيما يلي عرض للعديد من المناظر التي تم عرضها علي سبيل المثال ال  ، و22 القديمةفي الحضارة المصرية   : األشجار علي جدران التوابيتلهاتآلالحصر 
يعود الي عصر  المصري بالمتحف المدينةدير  العثور عليه في مقبرة سن نجم والد خونسو في خارجي تمتابوت   :  (JE 27302) 1وثيقة رقم  • يزيس و نفتيس إ  من كلنوبيس يقوم بتحنيط جسد المتوفي بينما يركعأي أحد جوانب التابوت يظهر ل ع،لموتىا من كتاب 17 للفصل ًاخشبي نقوشال تابوتال من الخارجيالجزء  يحمل األخرى،يحمل التابوت العديد من مناظر الحياة . المومياء قناع يغطي مع وجود حدهما داخل اآلخرأ  علي هيئة مومياءان تابوتبداخله، يوجد ) 19األسرة ( رمسيس الثاني  ، ن يظهر بينهما قرص الشمس افي األعلى أسدآدمي، وبرأس البا  هيئة طائر علىوزوجته يظهر خونسو . علي الجانبين   23) 1شكل  (الشجرةداخل  اإللهةزوجته و تظهر فيه المنظر يصور أيضا المتوفي و
عليه في مقبرة صاحبه في دير المدينة  ، تم العثور)  عصر رمسيس الثاني– 19سرة األ( سن نجم تابوت   :2وثيقة رقم  • التابوت علي هيئة المومياء هو واحد من ثالثة توابيت وجد بداخلها جسد المتوفي، . ًموجود حاليا في المتحف المصري و ��&ا�>�   wsx يغطي صدره صدرية  ،الفواكه و غطاء الرأس مزين بطوق من فروع األشجار و Dd   و   titالتي تحمل عالمتي ���>�� �3�Kت ا���IJ ا,زرق ا� �س��� �@  . �����! ا��K$�ت ا�>� �F>�ي )#  ��& ا�� ا�$�� �� �ش ا�>��Kت   I�Kأ�� ��% #'� ��� �N�� ��:O	��& �� :Rإ �J>�� &��إ � "�رPJ، @�ق ا� Snتقدم لسن نجم ي تخرج من شجرة الجميز وتال )نوت (  إللهه الشجرة  رائعجد منظريوعند قدم التابوت  . الشجرةةإله الذي يهمنا وهو منظر المنظر و      .24)2شكل رقم  ( علي الجانب اآلخر بشعر أبيض أحد الجانبين يظهر سن نجم بشعر أسود وي القدم ،علي علي جانب ، ويتكرر المنظر مرتين لي األمام ليأخذ السائل المقدسإ علي األرض يمد يديه ًايجلس أمامها سن نجم راكع. المشروب



من جذع شجرة  25) محافظة الغربية- صا الحجرةإله ( نيت وفيه تخرج اإللهة   Hnwt  t3wy  حنوت تاوي المغتصب من nsy t3  nb  t3wy  نسي تا نب تاوي   يحمل أسملتابوت  منظر من الخارج  :   )    Ch./N.6036  a – b, CG6050 J. 29656(     3وثيقة رقم   29  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  شيرين محمد حافظ فتحي علي رأسها تاج يعلوه وبشكل مميز  ًا مزخرفرداء ترتدي ؛جسم الشجرة  يوجد تالحم بين نيت و؛تقف عليها بقدميها الجميز و كقربان لطائري البا الموجودين أسفل الشجرة ، ن من الخبز اعليها قطعت الصينية ويشبهبيدها اليمني ما تقدم نيت  . اسمها    .بالمنتصف كحزمة البعض بعضها ىإل مضمومة البوص من مجموعة علي شكل الخكرو بحلياتأعلي المنظر مزين من  26. )3 شكل رقم (أوراق يوجد  كن الكاملة و يخرج منها مباشرة ثمار الجميز ولالشجرة واضحة وفروع من المالحظ أن . اليسرى باليد المياهناء إ مسكوت
 nsy  nb t3wy        منشدة آمون يخص ت تابو ل)الجدار األيسر ( الخارجمنظر من   : )   Ch./N.6042  a – b, CG6059 , J. 29685( 4وثيقة رقم  •

 nb (t)  pr  Sm3j.t  n  Imn تقف ،    المتحف المصريفيهو موجود و – نب تاوي نب بر شماعيت ان امون  نسي ترتدي رداء مميز تفاصيله الفنية و قاعدة تمثل مائدة القربانعلي شجرة الجميز المقدسة  بداخل  )يزيسإ(الشجرة لهة إا هن ال نه أمن المالحظ هنا ). cnx( عالمة اليسرىتمسك باليد و الماء البارد علي روح المتوفي  باليد اليمني، تسكبدقيقة  ًيضا ال يوجد أوراق في الشجرة أيعلو رأسها مبخرة يعلوها اللهب، جذع الشجرة ول تمثيزيس هنا إكأن  جذع للشجرة ويوجد   27.)4شكل رقم  (ة من الفروعتخرج الثمار مباشرو
  nbt pr Sm3j.t  n  Imn- Rc    يخص   تابوت منظر من الخارج علي الجانب األيسر ل  : ( Ch./N.6072  a – b, CG 6214) 5وثيقة رقم  •

njsw – ntrw       منشدة آمون(رع نبت بر شماعيت آمون (المغتصب من و  Dd m3ct iwf cnx   الهه شجرة الجميز نري في هذا المنظر .  جد ماعت ايوف عنخ)  و علي  ) إلهة السماء–نوت الثمار  فروع من تلك اليتدلى بشكل جمالي ، فروعيحيط بها الوداخل جذع الشجرة رأسها قرص الشمس بين القرنين ،  تقف      :نقرأ بعض النقوش خلف األلهه  28.)5شكل رقم (  cnx منها في النهاية عالمة ويتدلى   ا��وحb3مباشرة علي يد   vase  Hsj   منالمياه، تصب  أرغفة خبز4والتي تحمل  تحمل صينية  القرابين في احدي يديها  ؛مباشرة دون األوراق
Dd mdw n nwt  wrt  msw  nTrw  nbw  irt  Rc  Hq3t  t3wy   Hr   di  . f   Htpw   Df3w   n   wsir وزير ألى إوالمؤن  رضين ، حورس يعطى القرابين، عين رع حاكمة األةلهنجبت كل اآلأ عظيمة التيترتيل يقال بواسطة المعبودة نوت ال  

 
Dd .s  inDt  Hr  .k   wsir  nTr  c3 nb t3  Dsr  Hr ib 3bDw ity  c3t  nbt  Xrt nTr  nsw  nTry  بيدوس الحاكم العظيم سيد الجبانة أوزير ، المعبود العظيم سيد االرض المقدسة القاطن فى أتقول هى ، فليحيا وجهك يا       لهيالملك اإل

Hk3 cnxw  mrwt  .f  xr  p3wt  sxmty iTy bitj  rnn nw  nbw  (n)  Hwt – c3t  wr  m العاليدوج ، تاج الشمال ، وترضعهم جميعا فى البيت العظيم ز  التاج الملواألحبابه منذ الزمن أحياء  األ  حاكم 



بالعديد من ملمع مزين  و ، مغطي بالخشب ومن الخارجعلي شكل آدمي تابوت منظر من الحائط األيسر ل  : )Ch./N.6069 a – b, CG 6081 ( 6وثيقة رقم  • 30  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    في مصر القديمة التوابيتعلىمناظر المعبودة الشجرة  مام الشجرة مباشرة أيقف ـ) غير واضح أسمه( هنا  يعلو رأسها قرص الشمس ، المتوفيبرداء مختلف وشجرة الجميز   جذع  فوقواقفة) اسمها موجود الي األسفل داخل جذع الشجرة( لهه الشجرة نوت إتظهر هنا  . )6شكل رقم ( األلوان ، تخرج  تساقط من أعلي التي ته من الميابشري  ) b3 (  الروح ي تقدمه له نوت ، الي األسفل نجدالذيشرب من األناء و        :، خلف الشجرة نقرأ29الشجرة مباشرة فروع من ًيضا أ ار الجميز ثم
Dd  mdw  n nwt  wrt  mwt  nTr  msw  ntrw  nbw  rdit .s   Htpw Df3w n   wsir xntj  imnTT  وزير امام الغربألى إتعطى القرابين والمؤن   ةله انجبت كل اآلالتيله م اإلأترتيل يقال بواسطة نوت العظيمة  

  n pr  HD  n     wcb   sS التابوت يخص،  مزين بالعديد من األلوانالملمع والو المغطىخشب ال مصنوع من و من الخارجعلي هيئة آدمية  ، 21لي عصر األسرة إيعود تابوت منظر من حائط الجانب األيمن ل  :    )Ch./N.6075 a – b, CG 6216 (  7وثيقة رقم  •
  pr  Imn ij mi  Dw3 (sb3) نسي آمون بت حيث نقرأالمغتصب منو  مونآ بيت فى المال بيت فى المطهر لكاتبا :        wcb  n  H3t  n Imn Rc  nsw  nTrw imy  st  c3 n  pr  Imn  Rc  nsw  nTrw   ns Imn  pt  تتوسط  تقف علي قاعدة التي)  لم يذكر هنا أسم اإللهة( الشجرة أحدي آلهات  ًراكعا أمامالمتوفي  في هذا المنظر نرى  "إبت آلمون) الثناء أو المديح( المجد"   -  مون ابتآ نسى ةمكان العظيم فى بيت امون رع ملك االلهفى ال  الذىةلهمون رع سيد اآلآالمطهر امام برداء يتدلى من خصره ما وهي في أبهي زينة لها و) بقةتظهر هنا أوراق للشجرة علي عكس المناظر السا(  الجميزشجرة   ناء الماءإ يمنييد ال بالمسكتو بينها أناء به طعام الخبز  من أرغفة 5المتمثل في بأحدي يديها صينية عليها قرابين الطعام  تحمل يتوسط الريشتين ،الذي  قرص الشمس فوقها، يعلو رأسها قلنسوة لي قدميهاإالطويل الذي يصل ) الحزام(يشبه الرباط 

Hsj vase   30 .)7شكل رقم  (لكي يشرب الماء الباردمباشرة الراكع أمامها  تصب للمتوفيو  
تقف أمام التي و نسي حنوت تاوي  لمتوفاةل  21 األسرة من تابوت ل الجدار األيمن عليخارجي منظر   ): Ch./N.6037 a – b, CG 6048, J.29656 (8وثيقة رقم  • التي و) هي هنا اإللهة موت (  الشجرة لهةإ من المياه شربتوأشكال القرابين أنواع ولوان وأالعامرة بمختلف رابين مائدة الق من المحتمل شموع يلتف (  المواد الدهنية بينهما ما يشبه الشموع أو المباخرأواني قرابين للزيوت و من 3تحت المائدة نري   .مهم للمتوفاة الماثلة أمامهاتقدو و الفطائرأقطع من أرغفة الخبز   تمسك موت باليد األخرى صينية عليها ثالث. ليس داخلها كما أعتدنا في تلك النوعية من المناظرو  أمام شجرتها هناتقف    :التابوت التي نعرف منها أسم صاحبتهالنصوص علي يوجد بعض  31.)8شكل رقم ( .خلف المائدة أمام الشجرة مباشرة علي األرض يوجد صينية عليها بعض أرغفة الخبز) . حولها ثعبان

nsy  Hnwt  t3wy  nbt  pr  Sm3j.t  n  Imn rc  nsw  Hsy  nTrw  icc  n p3  c3  n  mwt  wrt  nbt  iSrw ت العظيم لدى مو)  القائد -المترجم  ( لهةاإلالممدوح عند ) اآللهة(مون رع ملك آر منشدة االمدعوة نسى تاوى سيده الد     .) الكرنكمجموعةمعبد اإللهة موت فى (  اشرو بحيرةسيده 



 nbt  :  سيدة تحمل لقب التابوت يخص، لوانأ من الخشب عليه بقايا علي تابوت جزء األيسر من منظرال   : )Ch./N.6073 a – b, CG 6183  ( 9وثيقة رقم  • 31  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  شيرين محمد حافظ فتحي

 pr Sm3j.t  n  Imn   Rc nsw    nTrw   كقربان للمتوفاة التي تركع أمامها   فطائر الخبزخمس منتقدم راكعة و) سمها داخل جذع الشجرة في األسفلاكما يظهر  نوت(  شجرة الجميز ةلهإيصور  ،  هلهلك اآلمون رع مآمنشدة سيدة الدار من يجلس أمام المتوفاة روحها التي تشرب المياه . ناء الذي تصب منه الماء البارد تمسك باليد األخرى اإل،خارج الشجرة         :  خلف الشجرة نقرأ بعض النقوش32.)9شكل رقم (. حيث يسقط فوقها قطرات من المياه بشكل منفرد ناءنفس اإل
Dd  mdw  n nwt  wrt  mwt  nTr  irt  Rc  msw  ntrw  nbw  rdit .s   m3c xrw n   wsir  أوزير لىإ الصادق القول هي فلتعط اآللهة كل نجبتأ التي رع عين اآللهة مأ العظيمة نوت المعبودة بواسطة يقال كالم. 

، يذكر علي هيئة آدميةو هو  امون منشدةثنت حات نترو  الذي يخص داخلي ال للتابوتالخارج منظر من   : )  ( 10J. 29662  Ch./ N.6079  a – b , CG 6183وثيقة رقم  •      : علي التابوت كنية صاحبته
nbt    pr Sm3j.t  n  Imn  Rc  nsw    nTrw   Tnt   H3t nTrw لهةاآل ملك رع مونآ منشدة الدار سيدة Tnt   H3t nTrw  ثنت ابت  للسيدة  اغتصابهتم و ipt   Tnt  شجرة الجميز ةلهإ تظهر اليسرىعلي الناحية  . )10ل رقم ك (   ملون بالعديد من األلوانال والمزينو المغطىمصنوع من الخشب nwt  wrt     سم اي األعلى بشكل مبدع ، يوجد حول جذورها إلالثمار و تستقيم األوراق ووالفروع ملة  تقف أمام شجرتها الكا"األعلىلي إ الشجرة فروعسمها بين ار يظه"كما ربما بعض أرغفة  ( تقدم الطعام نوت شامخة و. القرابينسم يوجد بعض األواني وحول االكأنها أنبثقت منها و نوت وةاإلله لي إ هتتساقط الميا نفسه ومباشرة في يد المتوفيالباردة  المياهتمسك باليد األخرى آنية تصب منها حدي يديها وإب )الخبز  cnx  n  wsir  : لبا أنقرأ فوق  المتوفاة ، وروح ولبا التي تجلس علي األرض بين  نوت أاألسفل بين يدين 

 hy rwt  "نص يقرأ كالتالي خلف الشجرةيوجد   33. مقدمةالتي تعيش بواسطة أوزيريس في ال :   
Dd  mdw  n nwt  wrt  mwt  nTr  irt  Rc  msw  nTrw    rdit .s  Htpw  Df3w  xt  nb  nfr wcbt  ة جميلال اءشياأله فلتعط هى القرابين والمؤن وكل ل عين رع منجبة اإلةلم اإلأ نوت العظيمة المعبودةترتيل يقال بواسطة  .الطاهرة

نس " وهو  في معبد أمون رع في طيبةمهم لموظف  مصنوع من الخشب المطلي بالجصآدمية،تابوت علي هيئة  :11ة رقم وثيق • ناء إرى باليد األخ يديها صينية عليها بعض األطعمة وبإحدىوتمسك  واضحة من رأسها فروعوتخرج الداخل الشجرة  تقف نوت في شكل متناغم. الشجرة وجسد نوت هو جذع وهي واقفة داخل عالمة السماء التي تمثل هنا قاعدة الشجرة الشجرة لهةإ يقدم القربان المتمثل لنوت المقلمة وهوة الناعمة يركع بمالبسه الكتانيالمتوفي التابوت هذا منتصف في  يظهر .، وروعة  هذا التابوت تدل علي المكانة العظمي لصاحبه21في األسرة  كبير كتبة معبد آمون  ،  "با ور شبتي      34.)11شكل رقم (  الذي تحمله في يديهااإلناءمن بوضوح  اإللهة التي تسكبها المياه ظل الشجرة تحتسي لبا تحتأ تجلس. تسكب منه المياه



رة  الشجلهةاإل  تلك القطعة المهشمةعلي تظهر زاهية،اللوان  بعض األيحمل واليزال 21سرة لألًايضا  يعود بقايا من تابوت :12وثيقة رقم  • 32  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    في مصر القديمة التوابيتعلىمناظر المعبودة الشجرة  وكما في العادة  .طعام للمتوفيفي منتصف شجرة الجميز، وهي تقدم القرابين من مياه و) و نوتأحتحور يزيس ، إ ربما(    35.  )12شكل رقم  (له المياه ويتم سكبلي األسفل إ في وجود روح المتوفي ًا من المتوقع أن يكون باقي المنظر متجسدالمناظر، متبع في تلك هو
لشجرة التي تخرج منها مباشرة لبمثابة جذع منتت هنا إجسد في منظر رائع ، و  برداء ضيق غير مزين علي قاعدةشجرتها داخل ) ربة الغرب و العالم اآلخر–منتت إ(اإللهة تقف ،  t3  b3k  xwns  تا باك خونسومنظر من تابوت للمدعو        :13وثيقة رقم  • أمام قدمها يوضع  التي تركع أمامها وةاوفمتيديها المياه علي روح ال إحدىباألوراق الكثيفة ، تصب من أناء تحمله  فروع  قدم القرابين ت        هي   Htpw rdi  .s             :   منتت نقرأإامام و  أوزير ربة المنزل مغنية آمون Wsir  nbt  pr  Sm3j.t  n  Imn                                                          :  النص المصاحب للمنظر يقرأ كالتالي36).13شكل رقم ( ناء آخر علي األرضإ
واقفة  والنظام والعدالة الحق ربه فيه تظهر ماعت مون، آمغنية  t3 Sd xwns) (تا شد خونسو  ةمنظر من تابوت المدعو  :14وثيقة رقم  • روح لالشراب  المتمثلة في الطعام ووالمؤن بالقرابين وتمد وتعطى )دشجرة الخل( ة األشد أمام شجربرداء غير مزخرف  . لباألي فم إتنهال علي األخرى المياه التي تقدمها   و Hs vaseتمسك بأحدي يديها . أمامها   التي تجلس المقبرةةصاحب شكل رقم  (ن لجمع الثمار بهايلتيوجد تحت الشجرة ما يشبه الس خارج شجرتها علي قاعدة مائدة القرابين واإللهةتقف هنا    :النص المصاحب للمنظر 37.)14

Wsir  nbt  pr  Sm3j.t  n  Imn  t3  Sd  xwnsw  m3ct  Htp  m Dw3t نقرأماعت  اإللهة أمام ويمينها   ،)السفلي العالم في ماعت قرابين  تتلقى (السفلي العالم في القرابين تقدم ماعت خونسو، تاشد آمون  مغنية -أوزير :Htpw rdi  .s  Dd  mdw  n  m3ct        القرابين  هي، تعطي ماعت من يقال كالم  
لف هذا التابوت عن يخت ، ا6ن  ��%�د @� �>VF ا���@�)U% �K)p3 dc Imn nfr آ��ن ���  تابوت يخص  E 13016  ) : متحف اللوفر  ( 15وثيقة رقم  • كأنها تحتضن الميت الذي سوف يستلقي فوقها علي حولها فروع األشجار و تجسيد نوت في أرضية التابوت وسابقيه في ًلكنه مغطي تماما وجسدها نحيل بهام الي الداخل ، اإلمدد أيديها بجانبها وًتماما تنوت هنا بشكل مختلف . أرضية التابوت القرط علي هيئة حلقة مطرزة  بتتزين  ًيضا أترتدي الزي اليومي المعروف ،  وإلهة، مما يعطي بعض التناقض هنا كونها   بالزي اليومي عند الرومانالمعروفةالنقشات المختلفة المميزة و العديد من الخطوط ووبه ًترتدي نوت رداء طويال  38. للمتوفيبأنواعها المختلفةوالقرابين الشجرة التي توفر الظالل  لهةإنها على إ واضح الموجودة حول جسدها دليل فروعال .لها أنف و ذقن طويلي ، العيون واسعة وون الوردل، وجهها بال بالنسبة للشعر أو غطاء الرأس فهو علي الطريقة المصرية القديمة مقسوم علي الجانبين  .علي هيئة ثعبان، سوار اليد    39.)15شكل رقم  (أعلي الرأس  من الزهوركما يوجد أكليل. يمتد حتي أول األكتافو
ن الميت أ علي الجانبين يتكرر نفس المنظر وهو يمثل مقصورة، بناء علية منظرغطاء تابوت يعود الي العصر الصاوي   :16 وثيقة رقم • ي لها وهو روحه التي تتجسد في الشكل التقليد الميت وىلإقدم الماء يله بشكل كامل و يركع أمام شجرة يتجسد داخلها اإل   40. هي حتحورةلهن هذه اإلأ مما يرجح  imn.t  تتزين بعالمة الغرب لهاإلرأس .  نسانإشكل الطائر برأس 



 41.المصاحب يدل علي أن هذه الشجرة تخص حتحورالنص المتمثلة في البيرة و الخبز ، و القرابين قدمان ت انراع جذعها ذيخرج من، حد جوانبه شجرة الجميز أ علي يظهراألول تابوت من العصر الفارسي   :17وثيقة رقم  • 33  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  شيرين محمد حافظ فتحي
ن ا جميز منفصلتا، تظهر شجرت لبطلميلي العصر اإيعود  42  تا با عنبت  t3  b3 cnptابن   ) ,cnx  Hp    )J.E. 17429 CG. 29301    عنخ حبالمتحف المصريموجود في الجرانيت الرمادي من سقارة تابوت من   :18 وثيقة رقم • تسكب  شجرتهما وخلفنفتيس يزيس وإ من ً تقف كال43.)16شكل رقم ( نفتيسيزيس وإ وجود افصل بينهميعن بعضهما و يزيس اليد األخرى في حنو على شجرة الجميز بينما تتدلى اليد إتضع .  لروح التوفي القابعه أمام الشجرة المياه باحدى يديها   : يتضح من الدراسة السابقة ما يلي  :الخاتمة  cnx   , w3sحوله عالمات و   wsir  wnn  nfrنقرأ بداخله نفتيس خرطوش يزيس وإ بين .األخرى لنفتيس أمام الشجرة
قد صورها في جميع مجاالت حياته لمنافعها التي  غير عادي وًاان المصري القديم كان اهتمامه باألشجار اهتمام • العالم اآلخر ، حيث تصور بعض اآللهة لهام ديني عن وضع معين تصوره في إسبق ذكرها أو كمصدر   .ًتقدم القرابين للمتوفي أو روحه أو األثنين معا من خاللهالهات تسكن األشجار واإلو
كأنها تنبثق من  تم تصوير نوت و19ولة الحديثة و خاصة األسرة منذ عصر الد ، واألشجار عند المصري القديم آلهةكثرة تصويرها عليها اعتبرت نوت من أشهر  نوت المتكرر بالتوابيت المصنوعة من الخشب والقترانربما  • الطعام ( عادة كانت أرجل نوت تختفي في جذع الشجرة و تحمل القرابين . شجرة الجميز علي جدران المقابر ها استمر تجسيد ، وأحيانا تكون نوت هي جسد الشجرة الذي يخرج منه الفروعزوجته ، ولمالك المقبرة و) المياهو   .في النصوص المصاحبة للعديد من المناظر"  رضينحاكمة األوعين رع لهة، نجبت كل اآلأ نوت العظيمة التي "تكرر لقب وقد الروماني ، العصرين اليوناني و وًعلي التوابيت أيضا في العصور المتأخرة
  18وثيقة رقم   1  نفتيس  8  3وثيقة رقم   1   نيت  7  13وثيقة رقم   1  إمنتت  6  14ة رقم وثيق  1  ماعت  5  8وثيقة رقم   1  موت  4   16حتحور وثيقة رقم    1  حتحور   3  18 و 4وثيقة رقم   2  يزيسإ  2  18 و2/5/6/9/10/11/15 : وثائق  8     نوت  1  الوثيقة            عدد مرات الظهور   االلهه  م   )1(جدول رقم  :حسب عدد مرات ظهورها في البحث ظهور اآللهات في الجدول التالي قد تم ترتيب و، ىدون أخرهات معينة باألشجار آلال يوجد سبب واضح القتران  •
يزيس أو إ حتحور،يحتمل كونها ؤها ولم يذكر أسما هنأال إلهات لألشجار إهناك بعض المناظر التي وجدت بها  •  )1/7/12: وثيقة رقم(نوت 
أو ) 2/7/8/13/14: رقمشكل( ما للمتوفي نفسه إاه المية في الطعام ولهات األشجار تقدم القرابين المتمثلإكانت  •   )9/10/11 /6: رقمشكل ( ًأو لألثنين معا ) 5 – 3:  رقم شكل( لروحه 



  18وثيقة رقم  -  المياة -  نفتيس  8  3وثيقة رقم  -  الخبز و المياه -  نيت   7  13وثيقة رقم  -  المياه -  إمنتت  6  14وثيقة رقم  -  القرابين و الخبز و المياه -  ماعت  5  4/18وثيقة رقم  -  المياه -  يزيسإ  4  8وثيقة رقم  -  )أحيانا يكون أرغفة الخبز(المياه و الطعام  -  موت  3  17وثيقة رقم   -  16وثيقة رقم   -  خبز  - بيرة -  حتحور   2  5/9/10/11وثيقة رقم  -  2/6/18يقة رقم وث -  ) أحيانا يكون أرغفة الخبز(المياه و الطعام  -  المياه -   نوت  1           الوثيقة   نوع القربان              االلهه  م )2جدول رقم ( 34  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    في مصر القديمة التوابيتعلىمناظر المعبودة الشجرة 
و واقفة أمام أ) 11/13/15 /5 – 3:  رقموثيقة(في بعض المناظر كانت اإللهة واقفة بمثابة جذع لشجرتها  • وثيقة رقم  ( ، واقفة خلف شجرتها) 6/7/12:  رقموثيقة( ، واقفة داخل الشجرة )8/10/14: وثيقة رقم( الشجرة              18وثيقة رقم  -  واقفة خلف الشجرة -  نفتيس  8  3وثيقة رقم  -  واقفة بمثابة جذع لشجرتها -   نيت  7  13وثيقة رقم  -   بمثابة جذع لشجرتهاواقفة -  إمنتت  6  14وثيقة رقم  -  واقفة أمام الشجرة -  ماعت  5  18وثيقة رقم  - 4وثيقة رقم  -  واقفة خلف الشجرة - واقفة بمثابة جذع لشجرتها -  يزيسإ  4  8وثيقة رقم  -  واقفة أمام الشجرة -  موت  3  17وثيقة رقم  -  16وثيقة رقم   -  واقفة بمثابة جذع لشجرتها - واقفة داخل الشجرة -  حتحور   2  10ة رقم وثيق - 6وثيقة رقم  - 11/15/  5وثيقة رقم  - 9 / 2وثيقة رقم  -  واقفة أمام الشجرة - واقفة داخل الشجرة - واقفة بمثابة جذع لشجرتها - جالسة بين الفروع  -   نوت  1           الوثيقة   الوضع بالنسبة للشجرة   االلهه  م )3جدول رقم ( )2/9: وثيقة رقم(فروع أو جالسة بين ال) 18



الشجرةداخل  اإللهةتظهر فيه  المتوفي و زوجته و رصو تظرامنالحدى إ بالمتحف المصري ، ً ، يوجد بداخله تابوتان وحاليا العثور عليه في مقبرة سن نجمخارجي تمتابوت   )1(شكل رقم  35  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  شيرين محمد حافظ فتحي  Hawass, Z.,Inside the Egyptian Museum, Cairo, 2010,  p.210,212; Croce,M.S., “ Sarcophagus of Sennedjem” in The Illustrated Guide to The Egyptian Museum in Cairo,    p. 440, 441  2(شكل رقم(                                                   A                                                                                                                         b                   عصر رمسيس الثاني– 19 األسرة -  نجم تابوت سن( تخرج من شجرة الجميز و تقدم لسن نجم المشروب )نوت (   إلهه الشجرة (  Croce, M.S.,  “ Sarcophagus of Sennedjem” in The Illustrated Guide to The Egyptian Museum in Cairo,   p. 439   3(شكل رقم( �! %~ع 
	 نيتوفيه تخرج اإللهة   "نسي تا نب تاوي"    لتابوت يحمل أسممنظر من الخارج                                    �� Niwiński, A.,  La Seconde Trouvaille de Deir El-Bahari (Sacrophages), Le Caire, 1996, Fig. 14 p. 31  �ة ا�	



)5(شكل رقم     Niwiński, A., La Seconde Trouvaille de Deir El-Bahari (Sacrophages), Le Caire, 1996, Fig. 34  p.51  )  المتحف المصري(نب تاوي نب بر   نسي   منشدة آمون  ، منظر من الخارج لتابوت  يخصشجرة الجميز المقدسةإيزيس تقف  بداخل    )4(شكل رقم  36  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    في مصر القديمة التوابيتعلىمناظر المعبودة الشجرة    Niwiński, A., The Second Find of Deir el-Bahari (coffins), Catalogue General of Egyptian Antiquities, vol.2, Cairo, 1999,p.7,  pl.IV  1   شجرة الجميز واقفة فوق جذع لهه الشجرة نوت منظر من الحائط األيسر لتابوت علي شكل آدمي من الخارج ، تظهر هنا إ   )6(شكل رقم   Niwiński, A., The Second Find of Deir el-Bahari (coffins), Catalogue General of Egyptian Antiquities, vol.2, Cairo, 1999,p. 29 – 30, pl.XIV 2  نبت بر شماعيت آمون رع  تقدم المياه و الطعام لروح المتوفي ، منظر من الخارج لتابوت) نوت (الهه شجرة الجميز   



)7(شكل رقم  37  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  شيرين محمد حافظ فتحي   Niwiński, A., The Second Find of Deir el-Bahari (coffins), Catalogue General of Egyptian Antiquities, vol.2, Cairo, 1999, p. 40,  pl.XIX 2  هلهمون رع ملك اآلآمنشدة سيدة الدار  �K�Jت – ��وح ا�>�@�ه كقربان المياه و الخبزراكعة و تقدم ) نوت(  شجرة الجميز ةلهإ   )9(شكل رقم    Niwiński, A.,  La Seconde Trouvaille de Deir El-Bahari (Sacrophages), Le Caire, 1996,  Fig. 23  p.37   )21تابوت من األسرة  (المتوفاة  نسي حنوت تاوي  و J �م ا���ة و ا� �اK�! ا�O تقف أمام شجرتها) موت(   )8 (شكل رقم   Niwiński,A.,The Second Find of Deir el-Bahari (coffins), Catalogue General of Egyptian Antiquities, vol.2, Cairo, 1999,fig. 78, p. 56 )21تابوت يعود الى األسرة (الجميز شجرة التي تقف علي قاعدة تتوسط )  لم يذكر هنا أسم اإللهة( ًالمتوفي راكعا أمام أحدي آلهات الشجرة    
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