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 : المقدمة
بالموت مثؿ ما آمنوا بعودة الروح وعػودة الحيػاة القدماء  المصريوفآمف 

ؾ حافظوا عمى أجسادهـ وعمى مالمح الوجه حتى مرة أخرى إلى المتوفى ، ولذل
تتعػػػػرؼ عميهػػػػا الػػػػروح عنػػػػدما تعػػػػود إليهػػػػا مػػػػرة أخػػػػرى وتتقمصػػػػها ، ولػػػػذلؾ  ػػػػاـ 

 ػدمها  التػيتعتبػر إحػدى المعجػزات العمميػة  التيالقديـ بعممية التحنيط  المصري
تشػػػػهد لػػػػه مومياتػػػػه لػػػػ ف ت وكانػػػػت عمميػػػػة التحنػػػػيط و  الفراعنػػػػة لمبشػػػػرية جمعػػػػاء

 ناعػػًا  ارتػدواأثنائهػا يرتمػوف الصػػموات و ػد  محنطػوفعوف يومػًا كػػاف التسػتررؽ سػب
 ت  (0)أوى وهو يمثؿ أنوبيس إله الموت  أبفعمى شكؿ 

 فػيبدأ التحنيط مع األسرة الثانية ، ولكنها لـ تشهد صػورتها الكاممػة إ  
محنطػة تحنيطػًا تامػًا  والخامسة ، حيث ُعثر عمػى أجسػاما عهد األسرتيف الرابعة

وظػػػػؿ التحنػػػػػيط يمػػػػارس بشػػػػكؿ كامػػػػػؿ خػػػػالؿ األسػػػػػر ت  (0) منطقػػػػة األهػػػػػراـ فػػػػي
الدولػػة الحديثػػة أشػػهر الموميػػاوات الموجػػودة  فػػيالفرعونيػػة التاليػػة حتػػى أفػػرز لنػػا 

ومع نهاية األسرة الثانية والعشريف تدهور التحنيط بصورة العالـ حتى اآلف ،  في
إلػػػػى لػػػػت هػػػػذة العنايػػػػة كبيػػػػرة ، وأصػػػػبح المحنطػػػػوف   يهتمػػػػوف بالموميػػػػاء وتحو 

بػػػ ف  يكتفػػػيكانػػػت تحػػػيط بالجسػػػـ ، وبعبػػػارة أخػػػرى كػػػاف  التػػػيالمفػػػائؼ الخارجيػػػة 
صػػورة حسػػنة ، ولػػذلؾ لػػـ يكػػف مػػف المهػػـ لػػدى  فػػيتظهػػر الموميػػاء مػػف الخػػارج 

 ت  (3)هذة المفائؼ  في الذيبالجسـ  عتنييالمحنط أف 
ييف سػر لػـ الشائع حتى اآلف هو أف التحنيط عند القػدماء المصػر  والرأي

الوا ػػع مخػػالؼ لمحقيقػػة ، إذ أف معظػػـ مػػواد  فػػيوهػػذا  ت اآلفيكشػػؼ عنػػه حتػػى 
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التحنيط وطر ه معمومػة لػدينا إ  بعػض التفاصػيؿ الصػريرة ت وعمػى العكػس فػ ف 
 ت  (0)كانت تستعمؿ فيه  الذيطريقة التحنيط معمومة اآلف أكثر مف العهد 

 ةآخػػػر  فػػيابػػػًا اسػػطة مثقوكانػػت عمميػػػة التحنػػيط تبػػػدأ بتفريػػ  الجمجمػػػة بو 
أو ثقػػب األنػػؼ ، ثػػـ تفػػرغ األحشػػاء مػػف الػػبطف مػػا  فتحػػة الفػػـ فػػيخطػػاؼ يػػدخؿ 

حيػػػاة ال فػػػيوجػػػودة بالجسػػػـ عنصػػػرًا مهمػػػًا كػػػاف  الػػػذيعػػػدا الكميتػػػيف وكػػػذا القمػػػب 
مواد راتنجية وعطرية ومػواد أخػرى  فياألخرى ويمأل فراغ البطف بكتاف مرموس 

وأيضػػًا فتحػػات الفػػـ واألنػػؼ والعيػػوف ، ولزيػػادة كالقػػار ، ثػػـ تقفػػؿ الػػبطف بخياطػػة 
المحافظػػػػة عمػػػػى المالمػػػػح كػػػػاف يرطػػػػى الوجػػػػه والفػػػػـ والخػػػػداف بكتػػػػاف مرمػػػػوس 

ممػػػػح النطػػػروف  سػػػػتخراج الرطوبػػػة والمػػػػواد  فػػػيبػػػالنطروف ت ثػػػػـ يرمػػػس الجسػػػػـ 
ت عطريػػة و يػػدهف بزيػػمػػف النطػػروف و فعػػه الدهنيػػة منػػه ، ثػػـ ينظػػؼ الجسػػـ بعػػد ر 

 مواد راتنجية ت  فيتاف مرموس بك وأخيرًا تمؼ الجثة
تمامهػػػػايط الجثػػػػة نػػػػوبعػػػػد  يػػػػاـ المحنطػػػػوف بتح  فػػػػيالعمػػػػؿ  يبػػػػدءوف،  وا 

 جهػػةمػػف و  اإلنسػػافجسػػـ  فػػيألنػػه أوؿ مػػا يتحمػػؿ األحشػػاء المسػػتخرجة منهػػا ، 
وهػى أحاسػيس لػـ يكػف مرفػوب فيهػا ، بالجوع والعطش  اإلحساسمصدر أخرى 

األحشاء بالنبيذ والعطػور وتوضػع  رحمة المتوفى إلى عالمه اآلخر ت وتنظؼ في
يمثؿ كػؿ منهػا أبنػاء حػورس ، أفطية عميها مسماة بآنية كانوب و أربع أواني  في

عمػى شػكؿ وهػى  ( Imest امسػت)إنػاء فطػاؤة  فػييوضػع الكبػد فكػاف األربعة ت 
وهػػى  (Hapy حػػابى)إنػػاء فطػػاؤة عمػػى شػػكؿ  فػػي الػػرئتيفوتوضػػع ،  آدمػػيرأس 

وهػػى  (Daamt ef دامػػوت أؼ)إنػػاء عمػػى شػػكؿ  فػػيرأس  ػػرد ، وتوضػػع المعػػدة 
 Kebeh وؼنكبح س)ثـ توضع األمعاء ب ناء فطاؤة عمى شكؿ  ت س ابف أوىرأ

                                                           
1 - Robert K. Ritner : “ Innovations and Adaptations in Ancient Egyptian 

Medicine “ , Journal of Near Eastern Studies, Vol. 59, No. 2 , Apr., 2000, 

pp. 107-117 
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Senof)  مػف ركػف  فيوهى رأس حورس ، وكانت توضع اآلنية الكانوبية األربعة
    ت (0)بئر مجاور لها  فيالمقبرة أو 

هػػػذا المجػػػاؿ  يفػػػو ػػػد انتشػػػر التحنػػػيط بشػػػكؿ كبيػػػر وزاد معػػػه العػػػامميف 
إلػػى  القػػرى والمػػدف المصػػرية ، ولعػػؿ مرجػػع ذلػػؾ فػػييمتمكػػوف حوانيػػت  وأصػػبحوا

 إلػػػى ذلػػػؾ  أضػػػؼتػػػدرة مهنػػػة التحنػػػيط عمػػػى العػػػامميف فيهػػػا ،  التػػػيالعائػػػد الكبيػػػر 
 والرومػػػاني البطممػػػيالعصػػػريف إبػػػاف مصػػػر  فػػػيهجػػػرة األجانػػػب الػػػذيف اسػػػتقروا 

 التي، وكانوا يتبعوف الطقوس نفسها والذيف آمنوا بمعتقدات المصرييف الجنائزية 
اتبعهػػا المصػػرييف القػػدماء ، ومػػف أهػػـ هػػذة الطقػػوس تحنػػيط أجسػػادهـ بعػػد الوفػػاة 

 ت  (0) إيمانًا منهـ بالبعث بعد الموت
سوؼ يحاوؿ فيه الباحث أف  الذيومف هنا جاءت أهمية هذا الموضوع 

 فػيد عػنهـ بمػا ور  ، بدايػةف هػذة المهنػة وهػـ المحنطػو  فػيالعػامميف يتتبع أخبار 
 البطممػػػػػيالعصػػػػػريف  فػػػػػيؽ البرديػػػػػة داخػػػػػؿ الوثػػػػػائالمصػػػػػادر الكالسػػػػػيكية ، ثػػػػػـ 

 ت  والروماني
    المصادر الكالسيكية فيأ : المحنطون 

يحدثنا هيردوتس ، الذي زار مصر حوالي النصؼ الثاني مف القرف 
 فيعف المحنطيف ويذكر أنهـ كانوا يمارسوف التحنيط الخامس  بؿ الميالد ، 

حوانيت عمى أطراؼ المدف ، ويعرضوف عمى مف جاء بالمتوفى نماذج لجثث 
مصنوعة مف الخشب ، ثـ يعرضوف عمى أصحاب الجثة ثالث طرؽ لمتحنيط 
وأسعار كؿ طريقة ، وبعد أف يتفؽ أصحاب الجثة عمى الطريقة والتكاليؼ ، 

                                                           

 00-02: المرجع السابؽ ، ص ص  حسف سعد اهلل -0

2  -  Walter Scheidel : Death on the Nile , Disease and Demography of Roman 

Egypt , Brill Press , 2001, p. 15 
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ثـ يعرض محالتهـ حيث يقـو المحنطوف بتحنيط الجثة ت  فييذهبوف ويتركونهـ 
 ت  (0)هيردوتس بعد ذلؾ وصفًا لطرؽ التحنيط الثالثة والمواد المستخدمة فيها 

 فيؤكد)النصؼ الثاني مف القرف األوؿ ؽتـت(  الصقميأما ديودورس 
لنا أف مصر كاف بها أناس احترفوا مهنة  يذكرعمى ما ذهب إليه هيردوتس ، و 

ة مربحة ، وكاف األبناء التحنيط داخؿ القرى والمدف المصرية و د كانت مهن
، ثـ يقدـ لنا  ذلؾ ش ف أرباب الحرؼ األخرى فيعف اآلباء ، ش نهـ يتوارثونها 

، حيث يحدد عمى سبيؿ  هيردوتسلـ يذكرها  التيبعض التفاصيؿ األخرى 
عممية التحنيط ، حيث يذكر أف  فيستخدـ كاف ي الذيالمثاؿ مصدر القار 

 ت (0)الميت المصرييف كانوا يجمبونه مف البحر 
كتابه الجررافيا ، إلى أف  في ـت( 00-ؽتـت 20) فبو استراويذهب 

المحنطيف كانوا يحققوف عوائد كبيرة مف عممهـ هذا ، حيث أف المصرييف كانوا 
حريصيف عمى تحنيط أجسامهـ بعد الوفاة برض النظر عف أوضاعهـ 

بعض  في ، حتى أف بعض كبار السف الذيف يتركوفا  تصادية أو أعمارهـ 
حمموف إلى يُ لت كمهـ الكالب الضالة ، كانوا حوض البحر المتوسط دوؿ 

 ت (3) اإلسكندريةمدينة  فيالمحنطيف 
كييف أف التحنيط انتشر بشكؿ ويتضح مف كتابات المؤرخيف الكالسي

مشاع لكؿ  أصبحإلى حد أنه  والروماني البطمميالعصريف  فيمصر  فيواسع 
كانت تحتكر  التييزاولها بعيدًا عف المعابد المصرية مف يتعممه ويمارسه ، بؿ و 

                                                           
1 - Herdotus : Historiae , Loeb Classical Library , Cambridge , 1946-1950 , 

Book II, Nos. 86-88 

2 - Diodorus of Sicily : Historiae, With an English Translation by C.H 

Oldfather , Loeb Classical Library , Cambridge , 1953. I , 91 , 2  
3 - Strabon : The Geography , Vols. I – VIII , Loeb Classical Library , 

London , 1949 – 1954 . Book  11, 11, section  3   
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الوثائؽ البردية عمى ما ذكرة هؤ ء  ؤكدتو عصر الفراعنة ت  فيهذة الحرفة 
  المؤرخيف ت  

  البردي فيمصطمح المحنط :  ب
سبؽ أف رأينا أف عممية التحنيط كانت تمر ب كثر مف مرحمة ، بداية 

نهاية برسيؿ الجثة ولفها بالكتاف حتى  بتجفيؼ الجثماف ثـ استخراج األحشاء
توصيمها إلى المقبرة ت ومعنى ذلؾ أف كؿ هذة المراحؿ لـ تكف توكؿ إلى فرد 

العصر  يمعًا ت ففواحد ، بؿ هـ مجموعة مف المحنطيف الذيف يتعاونوف 
فظة عميهـ ل أطمؽمجموعة مف الكهنة نجد التحنيط يتـ عمى يد  الفرعوني
الذيف  لكهنةالذيف كانوا يقوموف بالطقوس ، ثـ ا زوريسأو كهنة بداية ب( )وعب

مات الطقوس ، ثـ الذيف يرسموف الجثة وينظفونها يوتعميقوموف بالتالوة والرناء 
عمى عمـ لـ يكونوا مصر اليونانييف أما عندما دخؿ ت  (0)ويمفونها بالكتاف 

يهـ معنى لـ يكف لد لذلؾبالدهـ األصمية ، و  في التحنيط و  المشترميف بهب
كممات تصؼ عممية  استخدمو مف هنا الكممة تحنيط أو محنط ، و ومحدد واحد 

تعنى المحنط أو المجفؼ أو ،  كممة فالتحنيط والقائميف بها ت 
ت ومف هنا جاءت الكممة  (0) ينظؼ باألحماض والمحاليؿ الذي إي، المممح 

يجدوف هذة الكممة فى ، عندما  الوثائؽ أنفسهـ ناشريحتى و ت فير محددة 
، يترجمونها عمى الوثائؽ المتعمقة باألمور الدينية أو المعابد أو وفاة أحد األفراد 

تتعمؽ باألمور الحياتية  التيإذا وجدوا الكممة فى الوثائؽ  اأنها محنط ، أم
 وظهر ذلؾ بشكؿ كبير فىالعادية ، تترجـ عمى أنها سمؾ مممح أو مجفؼ ، 

                                                           
1 -  Williams, H. „The Embalmer Embalmed. Remarks on the Meaning of the 

Decoration of Some Middle Kingdom Coffins‟, Essays on Ancient Egypt 

in Honour of Herman te Velde, Egyptological Memoirs 1 (Groningen, 

Styx, 1997), pp. 343-372.  

2 - Liddell and Scott s: Greek – English Lexicon , Oxford , 1864, v. 
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 عبرفـ أف المحنط كاف يعيش داخؿ المجتم ، (0) نيالروماوثائؽ العصر 
 ةوليس مسترربًا أف نجد ، سكاف مصر كبا يويمارس حياته العامة  المصري

ت ومف هنا كانت صعوبة يمارس حياته العادية برض النظر عف طبيعة عممه 
كممة حيث وجب عمى الباحث الو وؼ أماـ كؿ وثيقة ورد فيها ، البحث 

 ة معرفة صمتها بالمحنطيف فى مصر فى العصريف ومحاول
 ت والروماني البطممي

ترجع إلى العصريف  التيولدينا مصطمح آخر ورد فى الوثائؽ البردية 
كاف يقوـ بتنظيؼ الجثة ولفها  الذي وهو  والروماني البطممي
تعهد ومبمعنى المحنط  البرديت وكاف يستخدـ فى  (0)وُمعد الجنازة بالكتاف 

ت وهذا يقودنا إلى مس لة مهمة مفادها أف عممية الجثة منذ الوفاة وحتى الدفف 
مجموعة أفراد تبدأ توكؿ إلى ظمت طواؿ العصريف البطممي والروماني التحنيط 

يقوـ بالتنظيؼ ، ويبدو أف  الذيثـ المسئوؿ عف التجفيؼ فى النطروف ب
وتوصيمه  لجثماف بالكتافالمقصود بها تنظيؼ الجسـ مف األحشاء ، ثـ لؼ ا
القبور أو المحاديف  حفاريإلى المقبرة حيث يدفف عمى يد ما نطمؽ عميهـ 

  ،التحنيط ، حيث أف دورهـ   عممية لهـ عال ة ب توهؤ ء ليس
  تيتعدى مجرد حفر القبر ودفف المتوفى 

                                                           
1 - cf. P. Oxy. : The Oxyrhynchus Papyri , Egypt Exploration Fund , ed. by 

Grenfell B.P., Hunt A.S., and Others, vols. I-LXII , London 1898-1998. No. 

2148 , ( ـ 03 )  LL. 14-15  

   

see also, Nos.520( 143.م  ; (القرف الثالث الميالدي) 3060 ; (القرف الثالث الميالدي) 928 ; (
 (القرف الرابع الميالدي) 1299
2 - Liddell and Scott s : op. cit , v. 
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 المحنط ،  بهمايقصد السابؽ ذكرهما أف كال المصطمحيف هنا والمهـ 
محنطو المعبد  ـمف خالؿ ما يطمؽ عميهوهو ما سوؼ نعرض له بالتفصيؿ 

  ت  المحنطيف الذيف يعمموف لحسابهـ الخاص أيضًا و 
 محنطو المعبد :  ج

 الفرعونيمراكز ممارسة التحنيط فى مصر منذ العصر  أهـكاف المعبد 
، وخيػػػر دليػػػؿ عمػػػى ذلػػػؾ حجػػػرات  وكػػػاف يطمػػػؽ عميهػػػا بيػػػت التطهيػػػر والتحنػػػيط

معابػػد حجػػرات التحنػػيط الموجػػودة فػػى المنتشػػرة فػػى معابػػد مصػػر ومنهػػا لتحنػػيط ا
 البطممػػػػػيالعصػػػػػريف  أمػػػػػا خػػػػػالؿت  (0) الكرنػػػػػؾ والمطمػػػػػة عمػػػػػى البحيػػػػػرة المقدسػػػػػة

معابػػػد مصػػػر بصػػػفة عامػػػة مركػػػزًا مهمػػػًا مػػػف مراكػػػز ممارسػػػة  ظمػػػت والرومػػػاني
ر مصػػ حيػػث ُعثػػر عمػػى بعػػض حجػػرات لممارسػػة التحنػػيط فػػى معابػػدالتحنػػيط ، 
عنػػد المصػػرييف القػػدماء إلػػه التحنػػيط  ، وكػػاف أنػػوبيس والعميػػا الوسػػطى 

وعمػى رأسػه يقػوـ بعمميػة التحنػيط وهػو  والرومػاني يف البطممػيالعصػر يصور فػى 
 ت  (0)  رص الشمس

نجػػد حجػػرات التحنػػيط داخػػؿ فػػى إ مػػيـ أرسػػينوى ، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ، و 
وكػذا ت ػ  المعبود المحمى لإل ميـػ  (سوبؾ)حنط فيه التمساح  الذيكارانيس معبد 

ُعثػػػػر فيهمػػػػا عمػػػػى حجػػػػرات لتحنػػػػيط  افذمػػػػال،  ومعبػػػػد الالبيرانػػػػث معبػػػػد تبتػػػػونيس
ومحفوظػة وهنػاؾ نمػاذج لتماسػيح وبشػر محنطػيف داخػؿ هػذة المعابػد  تالمتوفيف 

 البطممػػػيوترجػػػع لمعصػػػريف مدينػػػة الفيػػػـو متحػػػؼ و  المصػػػرياآلف فػػػى المتحػػػؼ 

                                                           
1  - Williams, H : op. cit . , pp. 344-345 

2  - Grenjer , J. C. : Anubis Alexandrin et Romain , Leiden , 1977 , pp. 33-34  

Planche VIII . 

عبد الحميـ نور الديف : موا ع اآلثار اليونانية والرومانية فى مصر ، الطبعة األولى ، القػاهرة 
 03، ص  0555، 
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بعػػض الوثػػائؽ فقػػد ُعثػػر عمػػى صػػوص الوثػػائؽ البرديػػة ، أمػػا بخ ت (0) والرومػػاني
هػذة يف يعممػوف داخػؿ نطتؤكد عمى وجود مح،  البطمميلعصر ترجع إلى ا التي

 المعابد ت 
الوثيقة األولى : مػف  ريػة فيالدلفيػا ترجػع إلػى القػرف الثالػث  بػؿ المػيالد  

بيرانػػػػث وهػػػى التمػػػػاس تقػػػػدـ بػػػه ثالثػػػػة مػػػػف األفػػػراد الػػػػذيف يعممػػػػوف فػػػى معبػػػػد الال
  إلػػػػى باسػػػػيتيس ،  ، بخصػػػػوص شػػػػكوى مػػػػف وهػػػػي

يؤدوها فى المعبد المذكور ، ويبدو أف الذيف يقوموف بعممية الخدمة  التيالخدمة 
 ت  (0)نطوف الذيف يعمموف فى هذا المعبد هـ المح، هذة 

ؽتـت ، مف معبػد  031-002 عاميترجع إلى ما بيف  الوثيقة الثانية :
، وهى شػكوى مػف أحػد المحنطػيف العػامميف فػى هػذا المعبػد  ضػد  (3) انث الالبير 

                                                           
1 - Bowman , A.K. : Egypt After The Pharaohs , Oxford , 1990, pp. 16-17, 

Figs.  6 , 7  

2 - PSI : Pubblicazioni della Societa Italiana per la ricerca  dei Papiri Greci 

e Latini in Egitto, ed. Florence par G. Vitelli, M. Norsa et plusieures 

collaborateurs , vol. VII (1925) . No. 857 









 

هو المعبد الجنائزي لمممؾ امنمحات الثالث ، مف ممػوؾ األسػرة الثانيػة عشػر ، ويقػع هػذا  - 3
نوب مف هرمه فى الفيـو ، وأطمؽ عميه اإلفريؽ الالبيرانث ، وكػاف يشػرؿ المعبد إلى الج
ألػػؼ متػػر مربػػع ، وهػػو يحتػػوى عمػػى صػػالة ومػػذبح ومعبػػد صػػرير لكػػؿ  32مػػا يزيػػد عػػف 

معبود محمى ت وكاف هناؾ العديد مف المشرفيف والكهنة إلدارته وكاف هػذا البنػاء أعجوبػة 
متخريػػػب والهػػػدـ فػػػى العصػػػر الرومػػػاني مصػػػر القديمػػػة حقػػػًا ، ولكنػػػه تعػػػرض فيمػػػا بعػػػد ل

المت خر والعصر الوسيط ت عبد العزيز صالح : الشػرؽ األدنػى القػديـ ، مصػر والعػراؽ ، 
   033، ص  0540القاهرة ، 
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ؿ بعػض األفػػراد فيهػػا ، سػيدة وابنهػػا بخصػوص نػػزاع عمػى بعػػض الممكيػات وتػػدخّ 
أبػػػػػػػف عػػػػػػػـ الممػػػػػػػؾ   حيػػػػػػػث نقػػػػػػػرأ منهػػػػػػػا :   إلػػػػػػػى اسػػػػػػػكميبيادس 

بروتومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخوس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف هيرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايوس واإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجوس ، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
  حػػػػػػػػػػػنط الالبيرانػػػػػػػػػػػث ، تجػػػػػػػػػػػرى التحقيقػػػػػػػػػػػات م

أمػػػػاـ الضػػػػابط المعػػػػيف والمشػػػػرؼ عمينػػػػا ، ضػػػػد فيمػػػػومينى   ضػػػػيتيبخصػػػػوص 
  وابنهػا مػاروف  الممموكػة والبا يػػة يخػص األشػػياء فيمػػا

 التػػػيت ونحػػػف نعػػػانى مػػػف المشػػػاكؿ  ثيرمػػػوثيس  وزوجتػػػيأنػػػا  معػػػي
فضػػػولييف   شػػػ ف لهػػػـ فػػػى ذلػػػؾ  سػػػببتها هػػػاتيف الشخصػػػيتيف ، حيػػػث اسػػػتدعوا

الموضوع وهذا متنا ض مع األوامر المنشورة ت ولهذا السػبب نرجػو مػف سػيادتكـ 
 سػػتدعاء هػػؤ ء الفضػػولييف أمػػامكـ حتػػى   ا بسػػتاتيسالكتابػػة إلػػى 

 ت ( 0)ويتـ عقابهـ عمى ذلؾ    حقو يالحصوؿ عمى  لييتسنى 
ف يمارسػوف البيرانػث بػه محنطػو أف معبػد ال هػاتيف الػوثيقتيفويتضح مف 
 الفرعػػونيويػػذكر أنػػه منػػذ العصػػر بشػػكؿ كبيػػر ومػػنظـ ت  عممهػػـ داخػػؿ المعبػػد ،

كػػػاف بػػػه عديػػػد مػػػف المشػػػرفيف والكهنػػػة إلدارتػػػه ، وتحػػػدث كثيػػػر مػػػف المػػػؤرخيف 
وشػهرته فػى مصػر والعػالـ كمػه والعػامميف فيػه عػف كثػرة فرفػه المحػدثيف والكتّػاب 

                                                           
1 - P. Ryl. : Catalogue of the Greek and Latin Papyri in John Rylands 

Library , vol. IV , London , 1952, No. 577 
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أف هذا المعبد كاف مؤسسة كاممة بها كؿ نظػـ الحيػاة  ت وهذا ما يجعمنا نعتقد( 0)
ف بشػكؿ كبيػر وواضػح يمارسػوف و أف نجد المحنطػ المنطقيمف ، ولذلؾ فالدينية 

كمػػا ورد فػػى  عممهػػـ داخػػؿ هػػذة المنظومػػة ولهػػـ رؤسػػاء يعممػػوف تحػػت إشػػرافهـ ت
  الضابط  عفالمحنط  بروتوماخوس بف هيرمايوسيتحدث عندما الثانية  الوثيقة

 الػذيوهذا يدعونا إلى أف نتساءؿ عػف هػذا الموظػؼ  معيف والمشرؼ عمينا   تال
 ف فى المعبديرؼ عمى هؤ ء العامميش

المعيف مف  بؿ يعتقد الباحث أف الضابط المذكور هنا هو ا بستاتيس و 
وظيفػة جديػدة فػى كػؿ معبػد  أنشػئوابطالمػة ال،  فنحف نعمـ أف الحكومة البطممية 

، ليكػوف ممػثمهـ  ، وهى وظيفػة مرا ػب المعبػد  مف المعابد المصرية
فػى المعبػد والمسػئوؿ عػف مػوارد المعبػػد القائمػة داخػؿ سػياجه ، والتزامػات المعبػػد 
الماليػػػة نحػػػو التػػػاج وحسػػػف التصػػػرؼ فػػػى هبػػػات الممػػػؾ لممعبػػػد واإلشػػػراؼ عمػػػى 

لؾ ولػػذ ت( 0)وسػػموؾ كػػؿ العػػامميف داخػػؿ المعبػػد  اختيػػار الكهنػػة ومرا بػػة سػػموكهـ
أف نجػػد هػػذا المحػػنط يبػػدى اسػػتياءة مػػف تػػدخؿ بعػػض الفضػػولييف  المنطقػػيفمػػف 

  بػرفـ وجػود مػف هػو مسػئوؿ ، الذيف   عال ة لهـ بهػذة المشػكمة

                                                           

ؽتـت ، بخصوص زيارة ليكيوس ميمميوس عضػو  000لدينا وثيقة بردية ترجع إلى عاـ  - 1
التماسػيح المحنطػة وفرفػه والقػرابيف  مجمس الشيوخ الرومانى ، لمعبد الالبيرانث وذلػؾ لرؤيػة

 واألضحية التي كانت تقدـ فيه ت  
Sel. Pap. : Select Papyri , With an English Translation , ed. By A. S. Hunt 

and C. C. Edgar , Vol. II , London , 1932 . No. 416  
منػػذ أ ػػػدـ العصػػػور رمضػػاف السػػػيد : تػػاريخ مصػػػر القديمػػة ، الجػػػزء األوؿ ، انظػػر أيضػػػًا ، 

ـت ،  0223حتى نهاية عصر ا نتقاؿ الثاني ، مطابع المجمس األعمػى ل ثػار ، القػاهرة ، 
 033-030ص ص 

إبػػػراهيـ نصػػػحي : تػػػاريخ مصػػػر فػػػى عصػػػر البطالمػػػة ، أربعػػػة أجػػػزاء ، مكتبػػػة األنجمػػػو  - 2
   10-12ـ ت ، ص ص  0540المصرية ، القاهرة ، 
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ويبدو أف إصرار هذا المحنط عمى تدخؿ ا بستاتيس ، يجعمنػا نعتقػد  عف ذلؾ ت
  ت  ا بستاتيس   بعد تدخؿ رد له إتُ أنه يرى أف حقو ه الشرعية فى هذا النزاع لـ 

موجهػة إلػى ا سػتراتيجوس أنهػا أيضػًا هذة الشكوى يمفت النظر فى  وما
  )أف يكتػػب إلػػى ا بسػػتاتيس الشػػاكي ويطمػػب منػػه ، )حػػاكـ اإل مػػيـ

بخصػػػػػػوص هػػػػػػذا الموضػػػػػػوع ليجعمػػػػػػه يتػػػػػػدخؿ لحػػػػػػؿ هػػػػػػذة المشػػػػػػكمة ، بػػػػػػرفـ أف 
بروتومػاخوس له ، ولكػف يبػدو أف  ا بستاتيس المعيف مف  بؿ الدولة هو األ رب

ممػػا دفعػػه إلػػى إرسػػاؿ هػػذة الشػػكوى إلػػى ، اهتمػػاـ منػػه  أيالمحػػنط لػػـ يمػػؽ هنػػا 
لػػزاـ ا بسػػتاتيس بحػػؿ المشػػكمة ا سػػتراتيجوس يطمػػب منػػه التػػدخؿ  وخالصػػة ت وا 

القػػوؿ أف المحنطػػيف وكػػذلؾ الكهنػػة العػػامميف فػػى المعابػػد المصػػرية فػػى العصػػر 
 تهـ وهو موظؼ الدولة المسئوؿ عن ا بستاتيسؼ كانوا تحت إشرا البطممي

لكهنػػػػػػة باأمػػػػػػا داخػػػػػػؿ المعبػػػػػػد نفسػػػػػػه ، فيبػػػػػػدو أف هنػػػػػػاؾ تنظػػػػػػيـ خػػػػػػاص 
كػػاف المحنطػػوف و ، ( 0)معبػػد داخػػؿ الأو بمعنػػى آخػػر هيئػػة إداريػػة ، والمحنطػػيف 

 ت داخؿ هذا النظاـ يعمموف 
ها رف األوؿ  بػػػؿ المػػػيالد ، أرسػػػمالقػػػترجػػػع إلػػػى ،  فنقػػػرأ فػػػى وثيقػػػة برديػػػة

 معبػػػد الالبيرانػػػثإلػػػى الستوليسػػػتاى رئػػػيس األطبػػػاء  أثينػػػاجوراس 
والستوليستاى اآلخريف ، يخبرهـ ب ف مساعدة هيراكميػديس  ػد مػات فػى منطقػتهـ 

 ودفف فى المقابر الموجودة هناؾ ، ولهذا السبب فقد أرسؿ لهـ نيكياس 
ف أف يحممػوهـ أيػة أجػر بػدو ، ويرجػو مػنهـ تسػميـ الجثمػاف  وكروكوس 

ت ويخبػػػػرهـ بػػػػػ ف  ويسػػػػاعدونهما فػػػػى نقمهػػػػا حتػػػػػى بطوليمػػػػايوس 
فػػى الستوليسػػتاى فػػى مدينػػة اإلسػػكندرية سػػوؼ يكتبػػوف لهػػـ بخصػػوص ذلػػؾ ، و 

 ت (0)يتمنى لهـ  الصحة الجيدة الختاـ 
                                                           

 01-03ابؽ ، ص ص إبراهيـ نصحي : المرجع الس - 0
2 - Sel. Pap. : Vol. I , No. 104 
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، لديػه رجػؿ تػوفى أثينػاجوراس رئػيس األطبػاء أف  هذة الوثيقػةمف ونفهـ 
قػػػابر منطقػػػػة الالبيرانػػػث ، ولهػػػذا السػػػبب أرسػػػػؿ هػػػذا الخطػػػاب إلػػػػى ودفػػػف فػػػى م
وهػػػذا مػػػا يجعمنػػػا نعتقػػػد أف ، يطمػػػب مػػػنهـ إرسػػػاؿ جثمػػػاف مسػػػاعدة الستوليسػػػتاى 

 ولكػػيداخػػؿ المعبػػد أو خارجػػه ، صػػمة بػػالمحنطيف سػػواء كػػانوا  هػػؤ ء كانػػت لهػػـ
لمعابػد نفهـ مدلوؿ هذة الوظيفة يجب أوً  أف نتعرؼ عمى طبقات الكهنة داخػؿ ا

كبػػػار  سػػػـ العممػػػاء كهنػػػة المعابػػػد إلػػػى طبقػػػات تبػػػدأ بالترتيػػػب المصػػػرية ، حيػػػث 
والكهنػػػػػة المختصػػػػػوف ب لبػػػػػاس تماثيػػػػػؿ اآللهػػػػػة فػػػػػى المعبػػػػػد  الكهنػػػػػة 

  وحممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريش  والكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المقدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
  لى جانب هؤ ء هناؾ مػف يعممػوف فػى المعبػد ولكػنهـ ، وا 

الػذيف يقومػوف بشػؽ بطػف المػوتى تمهيػدًا لتحنػيطهـ أ ؿ مرتبة مف الكهنػة ومػنهـ 
والػػذيف يقومػػوف بتحنػػيط األمػػوات مػػف البشػػر والحيوانػػات ،  وهػػـ 

 والػػذيف يقػػدموف القػػرابيف لممػػوتى وهػػـ ،  المقدسػػة وهػػـ 
 ت( 0)

نت إلباس تماثيؿ مهمة الستوليستاى داخؿ المعبد كاومعنى ذلؾ أف 
عمى صمة كانوا فيبدو أنهـ ف فى معبد الالبيرانث و لمحنطاآللهة وتزينها ، أما ا

                                                                                                                                        




 









  
1 - Bevan , E : A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty , London 

1914 . p. 179 
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آخريف ستوليستاى أف هناؾ ورد فى الوثيقة نفسها كما  ،الستوليستاى ب أبضاً 
 تفير ستوليستاى معبد الالبيرانث 

   (1)  

تشروف فى أ اليـ مصر ، فنجدهـ عمى سبيؿ المثػاؿ فػى مدينػة وكانوا ين
ومعنى ذلؾ أف لػدينا ستوليسػتاى  ت اإلسكندرية 

الذيف يقوموف ب لباس هـ الستوليستاى اآلخريف يبدو أف و ، فير كهنة الالبيرانث 
ؿ المػػػوتى ،  ػػػد يكػػػوف المقصػػػود بهػػػا إلباسػػػهـ مالبػػػس خاصػػػة أو وضػػػعهـ داخػػػ

التابوت مع ترتيؿ بعض األناشيد الدينية ت ويعتقد إدجار ، أف هػذة الجماعػة هػـ 
إلى المقبرة وكانوا يشػرفوف عمػى عمميػة التحنػيط ، بينمػا  تذهب التيرعاة الجثث 

ومعنػػػػى ذلػػػػؾ أف  (0)المحنطػػػػيف الػػػػذيف يقومػػػػوف بالعمػػػػؿ كمػػػػه كػػػػانوا تػػػػابعيف لهػػػػـ 
نوا يعممػوف داخػؿ المعبػد أو خارجػه المحنطيف كانوا تابعيف لمستوليستاى سواء كا

، وهذا ما يفسر أف لدينا فى الوثيقة الثانيػة نػوعيف مػف الستوليسػتاى ، مػنهـ مػف 
والمهػػـ  ت مػػع المػػوتىمػػؿ اعتومػػنهـ مػػف يويقتصػػر دورة عمػػى اآللهػػة يتبػػع المعبػػد 

يعممػوف تحػت إشػراؼ جماعػة خاصػة فى موضعنا هنػا أف محنطػي المعبػد كػانوا 
نػػيط المتػػوفيف حتػػى وصػػولهـ إلػػى المقبػػرة ، وهػػذا يفسػػر إرسػػاؿ بمتابعػػة عمميػػة تح

  ت كبير أطباء اإلسكندرية خطابه إلى الستوليستاى 
تشير إلى  التيالوثائؽ البردية بعض وبعيدًا عف معبد الالبيرانث ، لدينا 

ف كانػػت   توضػػح المعبػػد  وجػػود بعػػض المحنطػػيف داخػػؿ المعابػػد المصػػرية ، وا 
 ت يعمؿ فيه هؤ ء  الذي

وهػػى وصػػؼ  البطممػػيترجػػع إلػػى أواخػػر العصػػر برديػػة وثيقػػة فنقػػرأ فػػى 
بهػا إشػارة لوصػؼ لبعض الممتمكات فى إحدى المدف ػ فير محددة فػى الوثيقػة ػ 

                                                           
1 -  Sel. Pap. : No. 104 , LL. 2-3  

2 - Ibid. : pp. 292-293 
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 00، حيػػث أف طولػػه  األهػػالييسػػكف وسػػط منػػازؿ  الػػذيمنػػزؿ أحػػد المحنطػػيف 
سكف فى المحنط كاف ي ذاناشر الوثيقة أف ه ؤكدت وي (0)ذراع  01ذراع وعرضه 

ت  (0)، ألف كػػاف ضػػمف الهيئػػة العاممػػة داخػػؿ معبػػد المدينػػة مممػػوؾ لممعبػػد  منػػزؿ
، تتحػػػدث عػػػف  يػػػاـ بعػػػض  المػػػيالديجػػػزء مػػػف وثيقػػػة ترجػػػع إلػػػى القػػػرف الثالػػػث و 

 ت ( 3)جثة أحد الكهنة  ب عدادالمحنطيف 
ونخمػػػػص مػػػػف هػػػػذة الوثػػػػائؽ إلػػػػى أف المعابػػػػد المصػػػػرية ظمػػػػت محتفظػػػػة 

العصػر الرومػاني فقػد   يأما وفيف طواؿ العصر البطممي بدورها فى تحنيط المت
لدى فى مجاؿ التحنيط كما تراجع فى با ي المجا ت حتى مكانتها تراجع دورها 
 الحكومة ت

 لحسابهم الخاصيعممون محنطون د : 
هنػػػػاؾ بعػػػػض أف أكػػػػدوا عمػػػػى سػػػػبؽ أف ذكرنػػػػا أف الكتػػػػاب الكالسػػػػيكييف 

منػػػذ القػػػرف الخػػػامس  بػػػؿ المػػػيالد ، المحنطػػػيف كػػػانوا يعممػػػوف لحسػػػابهـ الخػػػاص 
 ت (0)والروماني البطمميواستمر ذلؾ طواؿ العصريف 

 الثػانيولدينا بخصوص ذلؾ وثيقة بردية فير كاممػة ، ترجػع إلػى القػرف 
أوكسػػيرنخوس مػػف  ابسػػتاتيس  بػػؿ المػػيالد ، وهػػى شػػكوى إلػػى ليػػوديس 

                                                           
1- P. Petr. : The Flinders Petrie Papyri with Transcriptions , Commentaries 

and Index , ed. By R. J. Mahaffy , Part II , Dublin , 1893, No. 41 , LL. 10-14 





 
2- Mahaffy  :  The Flinders Petrie Papyri , Part II , P. 137 

3 - Koenen , L. : “ Anweisung an die Totengraber (P. Colon, Inv. NR. 

3004)” Zeitschrift  fur Papyrologie und Epigraphik , Band 9 , 1972, P.21 
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وبيوس بػػػػػػف وسػػػػػػوكون بيتوتػػػػػػوس بػػػػػػف أرخيبسػػػػػػيوس 
وكالهمػػا شػػركاء يعمػػالف فػػى  بيتيسػػوخوس 

بخصػػوص أوضػػاعهـ  فالتحنػػيط فػػى القريػػة ػ ا سػػـ فيػػر موجػػود ػ ، يشػػتكيا
ت وسػػوء حالػػة الوثيقػػة لػػـ تعطنػػا  (0)ا جتماعيػػة أو حػػدود أمالكهمػػا مػػع الجيػػراف 

ذة الوثيقػة تؤكػد صورة واضػحة عػف ماهيػة هػذة الشػكوى ، ولكػف المهػـ هنػا أف هػ
عمى وجود أثنيف مف المحنطيف يعمالف كشركاء فى مهنػة التحنػيط داخػؿ إحػدى 
القرى المصرية ، ويبػدو أف لهػـ مشػكمة مػا دفعػتهـ إلػى إرسػاؿ هػذة الشػكوى إلػى 

 ت  ا بستاتيس
 المػيالديلدينا وثيقػة ترجػع إلػى القػرف األوؿ العصر الروماني ، أما فى 

عػػض سػػكاف  ريػػة فيالدلفيػػا الػػذيف نقمػػوا إلػػى  ػػرى ، بخصػػوص مسػػتندات ممكيػػة ب
أخرى ، حيػث كػاف يػذكر أسػـ القريػة ثػـ أسػماء األشػخاص الػذيف  ػدموا مػف هػذة 
القػػرى ت و ػػد  ػػدـ إلػػى هػػذة القريػػة أعػػداد كبيػػرة مػػف الػػذيف اسػػتقروا بهػػا وعممػػوا فػػى 

  (0)عض الحرؼ ، حيػث ورد مػف بيػنهـ أتػريس المحػنط ب
 ت

 إ مػػػػيـ، مػػػف  المػػػػيالدي الثػػػانية أخػػػرى ترجػػػػع إلػػػى أواخػػػػر القػػػرف ووثيقػػػ 
بساسػنيوس وهى جمسػة  ضػائية ، كػاف أحػد طرفيهػا طبيػب يػدعى أوكسيرنخوس 

  الرومانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ويدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإلدارةوالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػر موظػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 كػاف التػي مػف الخدمػة العامػة إعفائػهوطمب فيهػا الطبيػب ،  ايوديموف

                                                           
1 - P. Teb. : The Tebtunis Papyri , 3 Vols. , in Four Parts , ed. By P. Grenfell 

A. Hunt , London  1920 -1922 . No. 967  







 
2 - P. Corn. : Greek Papyri in the library of Cornell University, ed. By 

Westermann , C. Kraemer , New York , 1926. No. 22 , L. 39  
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كانػت ُتحػػوؿ  التػػيالحػا ت ػؿ فيهػا  ويػػذكر أنػه  ػػد  ػاـ بعػالج كػػؿ ُكمػؼ بالعمػػ  ػد
ء الخدمػػة العامػػة وعمػػى الػػرفـ ولمػػدة طويمػػة تعػػدت الحػػد المسػػموح بػػه فػػى أدا إليػػه
 الرومانيػػػة اإلدارةمنػػه ، إ  أف  تطػػوعيأنػػه اعتبػػر هػػػذة المػػػدة الطويمػػة عمػػؿ  مػػف

ذا الطبيػػب إلػػى مػػف هػػذة الخدمػػة عنػػدما طمػػب ذلػػؾ ، ممػػا دفػػع هػػ إعفائػػهرفضػػت 
ونقػرأ فػى الوثيقػة مػا يقولػه بساسػنيوس ب نػه طبيػب احتػرؼ ،  المجوء إلى القضػاء

المهنػػة و ػػاـ بعػػالج حػػا ت عديػػدة ممػػا كانػػت تعػػرض عميػػه كخدمػػة عامػػة ، ورد 
ذا كنػت  يقوؿ : الرومانية  اإلدارةموظؼ مف  احتمػاؿ أف عالجػؾ كػاف خطػً  ت وا 

تصبح فػى  هو المحموؿ المذيب وسوؼ ما أخبرنيطبيب حقًا تمارس التحنيط ، 
 ت(0)  الحاؿ ما تدعيه 

يتضػػح مػػف هػػذة الوثيقػػة ، أف األطبػػاء كػػانوا يعممػػوف فػػي التحنػػيط وهػػذا 
ليس بػاألمر الرريػب عمػى المجتمػع المصػري منػذ العصػر الفرعػوني ، حيػث ورد 
فػػػػى المصػػػػادر أف الكهنػػػػة الػػػػذيف يمارسػػػػوف التحنػػػػيط كػػػػانوا عمػػػػى درايػػػػة بالطػػػػب 

ومػػع  وبالتػالي كانػػت الصػػمة وثيقػة بػػيف الطػب والتحنػػيط ت،  (0)النػػاس ويعػالجوف 
عمى المجتمع المصري في العصريف البطممي والروماني ،  تطرأ التيالتريرات 

أصػػبح مػػف األمػػور الم لوفػػة أف نجػػد األطبػػاء يمارسػػوف التحنػػيط ، وبخاصػػة فػػي 
 تقمػػدها مػػواطفيالعصػر الرومػػاني الػذي تحولػػت فيػػه الوظػائؼ الدينيػػة إلػػى إداريػة 

                                                           

1  - P.Oxy. : No.40 





 








2- Wilkinson, G.:  The  Ancient  Egyptians , Their life  and  Customs , 

London , 1988. p.352 
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الرومانيػػػػة  اإلدارةعػػادى يسػػػتطيع أف يتحمػػؿ نفقاتهػػػا ، بػػؿ واألكثػػػر مػػف ذلػػػؾ أف 
مػزاد عمػى الوظػػائؼ الدينيػػة الخاليػة فػى المعبػد  كانت تُقيػـ ، فى بعػض األحيػػاف

 ت (0)ويشتريها مف يدفع أكثر
يعنػػػى سػػػؤاؿ موظػػػؼ اإلدارة الرومانيػػػة هنػػػا عػػػف المحمػػػوؿ المػػػذيب ، و  

فػالمحنطيف ، هذا الطبيب مف الخدمة العامة عمػى اعتبػار أنػه محػنط  يعفى لكي
، بػػؿ المقصػػود  (0)ليسػػوا ممػػا تنطبػػؽ عمػػيهـ شػػروط اإلعفػػاء مػػف الخدمػػة العامػػة 

مف هذا السؤاؿ هو الت كيد عمى أنه طبيب ، وبذلؾ تعتبر الحا ت التي عالجهػا 
وبالتػالي يحػؽ لػه هػا كػاف يؤديمف الخدمات العامػة التػي وربما  اـ بتحنيطها تعد 

 عمى اعتبار أنه أدى ما عميه وفى الفترة الزمنية المحددة له ت  ، اإلعفاء منها 
يبدو أف الخدمات العامة لـ تقؼ عند مس لة التحنيط فقط بؿ كاف و  

ترجع  وثيقة ونرى ذلؾ مفعمى المحنطيف أف يقدموف تقارير مفصمة عف ذلؾ ت 
 اثنافدينة أوكسيرنخوس بخصوص فحص ، مف م الميالدي الثانيإلى القرف 

  مف المحنطيف لحالة أحد المتوفيف ، حيث نقرأ فيها :   إلى فوكيوف 
وبطوليماس  اإلستراتيجوس ، مف ثونيوس بف فموروس 

  ومف  سنة ، ولديه ندبة عمى زراعه األيسر 31 حوالي، وعمرة ،
، وعمرة وتاويس  وس بف بيتايوس يثون

سنة وليست لديه أية عالمات مميزة ، وكالهما محنطيف  20 حوالي
  مف أوكسيرنخوس ت لقد سمحت لنا اليـو مف خالؿ مساعدؾ

س بف بايسيوس و أف ننتظر جثماف أبي هرا ميوس 

                                                           
1- Lewis , N. : Life in Egypt under the Roman Rule, Oxford , 1983, pp.93-97    

2 -  cf. Ibid : pp.177-179 

لممزيػػػػد انظػػػػر ، محمػػػػد فهمػػػػي عبػػػػد البػػػػا ي : ضػػػػريبة الػػػػرأس فػػػػى مصػػػػر الرومانيػػػػة ، رسػػػػالة 
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 ف الظروؼ ، مف المدينة المذكورة ، وتقديـ تقرير ع
 ت   (0)المحيطة بالحالة ت ولهذا السبب فقد انتظرنا الجثماف المذكور فى بيته 

أف المحنطيف المذكوراف فى الوثيقة تمقيا يتضح مف هذة الوثيقة  
ومساعد ا ستراتيجوس حاكـ موظؼ اإلدارة الرومانية هرا ميوس أوامرهما مف 

حص حالته وتقديـ تقرير عف ، ب ف يذهبا إلى منزؿ أحد المتوفيف لفاإل ميـ 
جثماف بفحص ـ هذاف يطرح نفسه اآلف ، لماذا يقو  الذيوالسؤاؿ  الحالة ت

أف يحنطا  يتقرير عف الحالة ؟ أليس مف المنطقوتقديـ  أبيوس بف بايسوس ،
نعرؼ عمى   حقيقة األمر أننا ؟ ت فقط  لجنازة تمهيدًا لدفنهالمتوفى ثـ يعدا ا

حيث أف الوثائؽ البردية لـ توافينا ، بة هذا التقرير وجه الد ة الررض مف كتا
أف نعرفه مف خالؿ الوثائؽ البردية  والذي هذا الخصوص تبب ية معمومات 

هـ فى تمؾ الحقبة التاريخية ، كاف يقدـ التقارير عف حا ت الوفاة  الذي
ويطمؽ عميهـ األطباء الحكومييف  األطباء الذيف يعمموف لدى الدولة

  حيث كانوا يفحصوف الحا ت ويقدموف تقارير عف ،
سبب الوفاة ، حيث يعتبر ذلؾ مف صمب عممهـ فى مجاؿ الطب ، أما 

المحنطيف ، فكيؼ يمكف أف يقدموا تقارير عف الحا ت المتوفاة إ  بخصوص 
، وحتى لو كاف األمر كذلؾ  (0)لو كانوا مف األطباء الذيف يعمموف فى التحنيط 

                                                           
1 -  P. Oxy. : No. 476  













 

ـ ،  دمه أحد األطباء الحكومييف ويدعى 033 لدينا وثيقة بردية ترجع إلى عاـ - 2
 إ ميـ في الحكوميالطبيب  ديونيسيوس بف ابولمودوروس 
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كما أننا لـ ف مف األفضؿ أف يذكروا فى الوثيقة ك طباء وليس كمحنطيف ت لكا
ف حدث ذلؾ لـ يكف نعثر عمى أية وثائؽ تفيد بعمؿ المحنطيف لدى الدولة  وا 

المعبد  فييعمموف ولكف ما نعممه حتى اآلف أف المحنطيف كانوا ، أمرًا مسترربًا 
يعمالف المحنطاف أو لحسابهـ الخاص ت ولذلؾ يعتقد الباحث أف هذاف 

وتكميؼ اإلدارة لهما بالذهاب إلى منزؿ أحد المتوفيف لمقياـ ، لحسابهما الخاص 
 التياإللزامية يدخؿ فى نطاؽ الخدمات العامة ربما بالالـز وتقديـ تقرير بذلؾ ، 

لعؿ الررض مف ، و  الرومانيكاف يكمؼ بها معظـ سكاف مصر فى العصر 
يبدو كما ب نهما أديا ما هو مطموب منهما ت  دارةت كد اإلهو التقرير المقدـ هنا 

أف وصؼ الصفات الشخصية لكؿ محنط ، كالعمر والعالمات المميزة ، يوحى 
بالضرائب أو التعداد فى كثير مف األحواؿ ، فمثؿ هذا الوصؼ يرتبط  نعتقدبما 

   ت  اإللزامية يرتبط أيضًا بالخدمات العامةكاف ، وربما  (0) واإلحصاء
ة : مف إ ميـ أوكسيرنخوس ، ترجع إلى القرف الثالث لثثاالوثيقة ال أما 
، وهى بخصوص عقد زواج بيف طرفيف ، حيث تزوجت أوريميا  الميالدي

وأمها سينثونيوس   كيريمال بنت ازيدوروس 
  مف سكاف مدينة أوكسيرنخوس ، مف أوريميوس باسيجونيس بف

مف  وأمه تاوتوس   بايتوس
سكاف المدينة نفسها وكالهما محنطيف ، حيث اتفؽ كال الطرفيف عمى العيش 
                                                                                                                                        

إلى ا ستراتيجوس يخبرة فيه أنه بمجرد أف تمقى التعميمات با نتقاؿ إلى مكاف  أوكسيرنخوس
هب إلى ذ،  ُعثر عميه مشنو ًا ، والمسمى هيراكوس  الذيوجود جثماف الرجؿ 

يف أنه  د تبو فحص الجثماف و يوجد به جثماف المتوفى  الذي منزؿ ايباجاثوس 
 مات مشنو ًا بحبؿ سميؾ 

P. Oxy. : No. 51 
1 -P. Fouad I : Les papyrus Fouad , ed. By P. Woddell and Others , Le Caire 

1939 , No. 15 
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يتمتع بها الزوج  التيسويًا ويحافظا عمى بنود العقد ، ولمزوجة الحقوؽ نفسها 
فى وليس مف حؽ الزوج أف يحـر الزوجة مف هذة الحقوؽ  وتـ هذا ا تفاؽ 

حضور كؿ مف اوريميوس ديوجاتوس بف ديوجينوس 
  واوريميوس سارابيونوس بف بايمينوس

   وعمى كال الشاهديف تذكر هذة ،
 ت  (0)الحقوؽ 
ف المرأة  د عممت فى مجاؿ التحنيط أيضًا ، يتضح مف هذة الوثيقة أ 

ويبدو الرجؿ والمرأة يعمالف فى التحنيط ت الوثيقة أف كال الطرفيف  حيث نقرأ فى
ا هيردوتس ب ف نيحدثحيث أف الحاجة لممرأة كانت ممحة فى هذا المجاؿ ، 

زوجات العظماء والنساء فائقات الحسف وذوات الصيت ،   يسممف مباشرة بعد 
وتهف ، تعطى موتهف لمتحنيط ، ولكف بعد انقضاء ثالثة أياـ أو أربعة عمى م

عندئذ جثثهف لممحنطيف ، وذلؾ حتى   يجامع المحنطوف أولئؾ النسوة ت إذ 
يوا ع جثة امرأة ماتت حديثًا ، حيف وشى  د ُ بض عميه وهو يحكى أف أحدهـ 
منذ و ت طويؿ كاف  المصريأف المجتمع ومعنى ذلؾ  ت (0)به أحد زمالئه 

، تعمؿ فى هذا المجاؿ ضرورة أصبح وجود سيدة بحاجة لممرأة فى هذا العمؿ و 
حيث يوكؿ إليها مهمة تحنيط السيدات المتوفيات حديثًا دونما الخوؼ عميهف ت 

                                                           
1 - P. Oxy. : No. 3500 
















2 - Herdotus : II , 89 
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، ولـ يكف عمؿ  طويمةيبدأ التفكير فى هذا األمر منذ فترة ومف المنطقي أف 
فقد تكوف موجودة منذ عمى المجتمع المصري  هذة السيدة فى التحنيط بالجديد 

دفعتنا إلى أف نقؼ عاجزيف  التي هي مة الوثائؽ البردية  العصر البطممي ولكف
يذكر أنه كاف ولكف الت كيد عمى عممهف بالتحنيط فى العصر البطمسي ، أماـ 

يوجد فى المعابد المصرية فى العصر البطممي عدد مف الكاهنات أو النساء 
، و د يكوف مرافقة جثث  (0) فى المعابدالالئي يخصص لهف عمؿ معيف 

ف كاف أو حتى التحنيط نفسه دات المتوفيات أثناء التحنيط أحد مهامهف السي ، وا 
     ت ذلؾ مجرد فرض يفتقر إلى األدلة الوثائقية 

أكدت عمى حرية  التي، هو شروطه فى هذا العقد ما يسترعى النظر و  
لهذة السيدة  حققتكؿ طرؼ فى ممارسة حقو ه ، ومعنى ذلؾ أف هذة المهنة 

كما أنها ، جعمها تممى شروطها عمى مف يتقدـ لمزواج منها وضع اجتماعي ي
 منحتها وضع ا تصادي يجعمها تحافظ عمى ا ستمرار فيه حتى بعد زواجها ت 

توريد ونقؿ جثث  ـت وهى بخصوص 033ولدينا وثيقة ترجع إلى عاـ 
حيث يقر صاحب الخطاب ػ ا سـ مفقود ػ ب نه  ائد زورؽ عف طريؽ النهر ، 

ث  د ورد ألحد األفراد ػ ا سـ مفقود ػ مومياء مضمدة ، وأنه سوؼ لنقؿ الجث
ويوصمها  فى إ ميـ ممفيس  ينقمها إلى ميناء كيركيس 

متعهد التحنيط والجنازات ، ويخبرة أنه  د استمـ  إلى ثاكاريس 
ث عشر لمتفؽ عميها فى العاـ الثالحصيمة نفقات الشحف والقارب وكؿ الرسوـ ا

                                                           

وظيفتهمػػػا البكػػػاء عمػػػى  تف ، كانػػػف مشػػػهورتاأف سػػػيرابيـو منػػػؼ ، كػػػاف بػػػه توءمتػػا يػػذكر - 1
 ت بالعجؿ أبيس وتقديـ القرابيف  محوت

   00، ص  0إبراهيـ نصحي : المرجع السابؽ ، ج
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 مف هذة الوثيقة أف يتضحو ت  (0) مف حكـ اإلمبراطور ماركوس أوريميوس
 ؿ أيضًا ب، ا كاف مسئوؿ ليس فقط عف التحنيط المذكور هن

، وهذا يوضح أنه فى بعض عف الجنازات وتوصيؿ الجثماف حتى المقبرة 
ما متابعته األحياف  د يمتد عمؿ المحنط إلى توصيؿ المتوفى إلى المقبرة ورب

   تحتى دخوله المقبرة 
 لـ يكف المحنطيف الذيف يعمموف لحسابهـ الخاص بعيػديف عػف التنظػيـو 
، فكػانوا يتبعػوف أيضػًا نظامػًا إداريػًا ولهػـ  ائػد وهيئػة إداريػة يعممػوف مػػف اإلداري 
أيضًا ورد فى الوثائؽ البردية  حيث تش نهـ فى ذلؾ ش ف محنطو المعبد خاللها 

بعػض ورد فػى كمػا كانوا يتبعوف تنظيمػًا إداريػًا ،    أف المحنطيف
يطمػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػه كبيػػػػػػػػػػر المحنطػػػػػػػػػػيف أحػػػػػػػػػػد األفػػػػػػػػػػراد  ِإشػػػػػػػػػػارةالوثػػػػػػػػػػائؽ البرديػػػػػػػػػػة 

   ت 
رجػػػػؿ يػػػػػدعى ؽتـت عػػػػف  55فنقػػػػرأ فػػػػى وثيقػػػػة برديػػػػػة ترجػػػػع إلػػػػى عػػػػػاـ 

 كبير المحنطيف  بيتيسيوس بف خينوفيوس
  ، كػػػاف هػػػو المسػػػئوؿ عػػػف تحصػػػيؿ ضػػػرائب الدولػػػة مػػػف و

ؽتـت  54الرجؿ نفسه فى وثيقة أخرى ترجع إلى عػاـ  أسـوورد  ت (0) المحنطيف

                                                           
1 - P. Hamb. : Griechische Papyruskunden der Hamburg Staatbibliothek, ed. 

By P. M. Meyer, I , and 2, Leipzig, 1911, No. 74  

 











 
2 - U.P.Z. : Urkunden der Ptolemaerzeit , Aelters Funda , Leipzig ,Berlin , 

2vols. 1927 .I, No. 107, LL. 11-12 
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ويظهػػر مػػف كػػال الػػوثيقتيف أف كبيػػر المحنطػػيف هنػػا كػػاف هػػو همػػزة الوصػػؿ  ت( 0)
نت تتعمؽ ، حيث أف الوثيقة كاحنطيف العامميف لحسابهـ الخاص بيف الدولة والم

  أرباب الحرؼ ومنهـ كبػار المحنطػيفببعض األوامر العامة الموجهة إلى بعض 
كانوا يتبعوف هيئات إدارية تنظـ العال ة بينهـ عة المحنطيف اومعنى ذلؾ أف جم

 ت وبيف الدولة 
  الدخل :  ـه

تػدر دخػاًل كبيػرًا التحنيط كانػت مهنة ف عمى أف و الكتاب الكالسيكياتفؽ 
الػػرافبيف فػػى امتهػػاف هػػذة الحرفػػة ، ولػػذلؾ اجتػػذبت كثيػػر مػػف يف بهػػا عمػػى العػػامم

 التػينفهػـ ذلػؾ وجػب عمينػا أف نطمػع عمػى الوثػائؽ البرديػة  ولكيبؿ وتوارثوها ت 
، وذلػػػػػؾ حتػػػػػى يتسػػػػػنى لنػػػػػا معرفػػػػػة تتعمػػػػػؽ بػػػػػاألمور الماليػػػػػة الخاصػػػػػة بػػػػػالتحنيط 

يف فى هػذة اإليرادات والمصروفات الخاصة بالمحنطيف ومنها نعرؼ دخؿ العامم
وهى أف الوثائؽ البرديػة وفى بداية األمر يجب أف نوضح مس لة مهمة المهنة ت 

نػػادرًا مػػا كانػػت تشػػير إلػػى أجػػر المحػػنط صػػراحة تتعمػػؽ بػػ يرادات المحنطػػيف  التػي
ضمف مصروفات التحنيط بعامة ، ومف هنا وجػب فى أفمب األحياف بؿ دخمت 

بمصػاريؼ التحنػيط محػاوً  أف  عمى الباحث أف يعرض لموثػائؽ البرديػة الخاصػة
  يستنتج منها أجر المحنط ت   

، بخصػػػوص ؽتـت  012وثيقػػػة برديػػػة ترجػػػع إلػػػى عػػػاـ حيػػػث نقػػػرأ فػػػى 
، حيػػػػث دفػػػػع مػػػػف أجػػػػؿ  مونيػػػػوس مصػػػػروفات جنػػػػازة رجػػػػؿ يػػػػدعى أ

ونفهػػـ مػػف هػػذة  ت ├    (0)دراخمػػة  522التحنػػيط مبمػػ  
المػواد حنػيط كمهػا بمػا فيهػا ميػة التمكبيػر دفػع مػف أجػؿ عأف هػذا المبمػ  الالوثيقػة 

  أجرة المحنط تالمستخدمة و 
                                                           

1 - U.P.Z. : No. 109, LL. 1-2 

2 - U.P.Z. : No. 102 , L. 8 
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وهػػػػى مػػػػف إ مػػػػيـ ،  المػػػػيالديترجػػػػع إلػػػػى العػػػػاـ األوؿ  الثانيػػػػة :وثيقػػػػة الو 
 التػػػيرد فيهػػػا العطػػػور و و بخصػػػوص مصػػػروفات بعػػػض األفػػػراد ، أوكسػػػيرنخوس 

دفػػع مػػف أجػػؿ كانػػت تسػػتخدـ فػػى المرحمػػة األخيػػرة مػػف عمميػػة التحنػػيط ، حيػػث 
،  (0)أربعػػػػة أوبػػػػو ت  العطػػػػور المسػػػػتخدمة فػػػػى نقػػػػؿ موميػػػػاء ابنػػػػة فنػػػػاس 

  ت  (0)والعطور المستخدمة فى مومياء ابنة باسيس 
مف إ ميـ أرسػينوى  الميالديترجع إلى أواخر القرف األوؿ : ثالثة وثيقة و 

، حيث نقرأ وهى بخصوص المصروفات المتعمقة بعممية التحنيط ودفف الجثماف 
، أربػػع  األرزػ مػػف أجػؿ زيػػت  مصػروفاتيفيهػا :   تقريػػر مصػروفات موميػػاء ت 

أوبػػوؿ و ومػػف  02صػػريرة بهػػا زيػػت الزيتػػوف  أوانػػيدراخمػػات ، ومػػف أجػػؿ ثالثػػة 
 00ت  ت أجػػؿ إنػػاء برنيػػة واحػػد ، أوبػػوؿ واحػػد و ومػػف أجػػؿ القنػػاع )الماسػػؾ( و ت

دراخمػػة و ومػػف أجػػؿ العقػػػد  و ومػػف أجػػؿ تكػػاليؼ التحنػػيط أحػػػدى عشػػرةدراخمػػة 
أوبػػػػػوؿ ت ومصػػػػػروفات ثيرمػػػػػوثيس  402)السمسػػػػػمة( أربعػػػػػة مينػػػػػاى فػػػػػى الػػػػػوزف 

  وحرباجػػػػػاثيس  مػػػػػف أجػػػػػؿ و ، ، تتت مالبػػػػػس كتانيػػػػػة
آخػػػر مػػػف أجػػػؿ ثيرمػػػوثيس بػػػف تتتتت  خيتػػػوفحرباجػػػاثيس تت دراخمػػػة ، و  خيتػػػوف
لى المحنط تتتت و دراخمة   ت   (3)والزيت تت دراخمة ، وا 

                                                           
1 - P. Oxy. : No. 736 , LL. 13-14 



 
2 - Ibid. : LL. 83-84 



 
3 - P. Amh. : The Amherst Papyri , ed. By Grenfell and Hunt , London , I , 

1900 , II , 1901, No. 125 













 26 

شرح مفصػؿ لممػواد المسػتخدمة فػى التحنػيط ، مثػؿ وتعطينا هذة الوثيقة 
يسػػتخدـ فػػى المسػػوح عمػػى الجثمػػاف و سػػتخرج مػػف شػػجر األرز يُ  الػػذيزيػػت األرز 

بهػا زيػت الزيتػوف  ، وأربػع أوانػي مػنهـ ثػالث (0)عقب إخراج الجثة مف النطروف 
، باإلضػػافة ء المتػوفى توضػػع فيهػا أحشػػا التػياألوانػي الكانوبيػػة  هػػي،  ػد تكػوف 

كانػت تمػبس لممتػوفى عقػب عمميػة  التػي، والمالبػس اليونانيػة إلى القناع والكتاف 
 والتػػػيولػػػـ ترفػػػؿ الوثيقػػػة بعػػػض تكػػػاليؼ األخػػػرى لعمميػػػة التحنػػػيط ت  (0)التحنػػػيط 
   ه مفقود ت ندراخمة إلى جانب أجر المحنط ، ولكف لسوء الحظ أ 00بمرت 

، وهػى ع إلػى القػرف الثالػث أو الرابػع المػيالدي ترجػ: رابعػة الوثيقػة أما ال
 إلػػػػػػػى سػػػػػػػارابيوف  خطػػػػػػػاب أرسػػػػػػػمه رجػػػػػػػؿ يػػػػػػػدعى مػػػػػػػيالس 

، يخبرهمػػػػػا أنػػػػػه أرسػػػػػؿ إليهمػػػػػا بواسػػػػػطة حفػػػػػار القبػػػػػر  وسػػػػػيمفانوس 
  جثمػػػػػػاف أخيهمػػػػػػا فيبيونػػػػػػوس ،  ودفػػػػػػع أجػػػػػػرة نقػػػػػػؿ ،

دراخمػػة مػػف النقػػود القديمػػة ت ولكنػػه فػػوج  أنهمػػا أخػػذا متعمقػػػات  302الجثمػػاف 
الميػت بػدوف أف ي خػذا الجثمػاف نفسػه ، ولهػذا السػبب أرسػؿ إليهمػا هػذا الخطػاب 

 أنفقت عمى أخيهما منذ مرضه وحتى مماتػه ونقمػه  التيليوضح لهما المصاريؼ 
راخمػػػة  ديمػػػة ، وتكمفػػػة الخمػػػر عػػػف اليػػػـو د 22فيػػػذكر أف تكمفػػػة حفػػػظ الجثمػػػاف 

 02دراخمػػػػة  ديمػػػػة ، ومػػػػف أجػػػػؿ نفقػػػػات الخبػػػػز والمقػػػػبالت  30األوؿ ، إنػػػاءاف 
دراخمػػػة ، ومػػػف أجػػػؿ حفػػػار القبػػػر فػػػى هػػػذة الرحمػػػة الجػػػدباء إلػػػى جانػػػب األجػػػر 

دراخمػػة مػػف أجػػؿ إنػػاءيف زيػػت   00دراخمػػة ، و 02المػػذكور سػػابقًا ، إنػػاء واحػػد 

                                                                                                                                        






 
 334، ص  0سميـ حسف : المرجع السابؽ ، ج - 1

2 - cf. , Bowman : op. cit. , Fig. 67 
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دراخمػػػػة ، واألجػػػػر  02دراخمػػػػة ، وتكمفػػػػة الكتػػػػاف  02شػػػػعير  إردبومػػػػف أجػػػػؿ 
  ت (0)دراخمة  102المذكور سابقًا ، يصبح المجموع 

نه فى حالة نقؿ الجثماف مفادها أبحقيقة مهمة ،  ةقيونخرج مف هذة الوث
مػػف مكػػاف إلػػى آخػػر بعػػد تحنيطػػه ، كػػاف  بػػد مػػف حفظػػه حيػػث ورد فػػى الوثيقػػة 

 دراخمة ُدفعت مف أجؿ الحفظ  22مبم  
 

يقصػػد بػػه التحنػػيط ، هػػؿ الحفظ بػػ المقصػػودو  نعػػرؼ عمػػى وجػػه الد ػػة 
وبخاصػة عمى اعتبػار أف عمميػة التحنػيط فػى حػد ذاتهػا تعتبػر حفػظ ، ، ؟ نفسه 

وبالتػالي أي أنه سوؼ يذهب مباشرة لممقبرة ، أف الجثماف نقؿ برفقة حفار القبر 
  نسػػػتطيع أف نجػػػـز بػػػذلؾ ، حيػػػث أف ت يط كانػػػت  ػػػد انتهػػػت فػػػ ف عمميػػػة التحنػػػ

والمهػـ كممة حفظ هذة لـ تػرد كثيػرًا فػى البػردي وبخاصػة فيمػا يتعمػؽ بػالتحنيط ت 
                                                           

1 - P. Grenfell II : New Classical Fragments and other Greek and Latin 

Papyri ,ed. By B . P. Grenfell and A . Hunt , Oxford , 1897, No. 77 , LL 1-
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كمصػػاريؼ الكتػػاف  لػػدينا هنػػا أف مثػػؿ هػػذة المصػػاريؼ الكثيػػرة الػػواردة فػػى الوثيقػػة
 والزيت وحتى حفار القبر تخرج كمها عف أجر المحنط ت

القػرف  عمػىى ما ذهبنا إليه ، مػا نقػرأة فػى وثيقػة برديػة ترجػع وت كيدًا عم
، وهى بخصوص تكػاليؼ جنػازة ودفػف أحػد األفػراد ، حيػث ورد  الميالديالثالث 

دراخمػػػة  02دراخمػػػة ، ومصػػػروفات الحمػػػاليف تتتت  04فيهػػػا أف تكػػػاليؼ الػػػدفف 
ات أوبػوؿ تتتت والخمػر أربعػة دراخمػ 00أوبوؿ ت ومف أجؿ أطواؽ الزهور  02و
 ت  (0)أوبوؿ  02و

متػػوفى  أيجنػػازة تحنػػيط و مصػػاريؼ أف  ونخمػػص مػػف هػػذة الوثػػائؽ إلػػى 
ألحيػػػاف ، كمػػػا فػػػى باهظػػػة فػػػى بعػػػض اكانػػػت فمتفاوتػػػة مػػػف وثيقػػػة إلػػػى أخػػػرى ، 

وفى الوثيقة الرابعة بمرت مصػاريؼ التحنػيط ونقػؿ  دراخمة ، 522الوثيقة األولى
ة ، وجػػدنا المصػػروفات الخاصػػة ت أمػػا فػػى الوثيقػػة الثالثػػدراخمػػة  102الجثمػػاف 

 ذكر فػى الوثيقػة تيػلػـ  الذيدراخمة إلى جانب أجر المحنط  00بالتحنيط بمرت 
المحنطيف لـ يكونػوا يتقاضػوف أجػور ثابتػة باعتبػار أف   فما يدفعنا لمقوؿ بوهذا 

هػػذة المهنػػة تػػدخؿ فيمػػا نطمػػؽ عميػػه األعمػػاؿ الحػػرة ، كمػػا أنهػػا   تػػرتبط بػػدخؿ 
تحنػػػيط تختمػػػؼ حسػػػب طريقػػػة التحنػػػيط ونػػػوع المػػػواد المسػػػتخدمة ثابػػػت ، فػػػ جرة ال

حػدثنا هيػردوتس عػف أف المحنطػيف كػاف لهػـ كمػا ، وحتى طريقة التحنيط نفسها 
، تختمػػػؼ بػػػاختالؼ األوضػػػاع ا  تصػػػادية ألهػػػؿ المتػػػوفى ثالثػػػة طػػػرؽ لمتحنػػػيط 

ى ولػػذلؾ يعتقػػد الباحػػث أف التفػػاوت فػػ ت( 0)وكػػذا المػػواد المسػػتخدمة فػػى التحنػػيط 

                                                           
1 - P. Fay.: Fayum Towns and Their Papyri, Egypt Exploration Fund, ed. By 

B . P. Grenfell and A .Hunt , London, 1900. No. 103 

 





 
2 - Herdotus : II , Nos. 87-88  
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 التػػػػيالوثػػػػائؽ مرجعػػػػه إلػػػػى طريقػػػػة التحنػػػػيط هػػػػذة فػػػػى  ةأسػػػػعار التحنػػػػيط الػػػػوارد
 ف ت ييستخدمها المحنط

كؿ ما  هيوالمقصود بالمصروفات هنا ، أما بخصوص المصروفات ، 
وسػؼ يحػاوؿ الباحػث يدفعه المحنط مف ضرائب أو مسػتحقات الدولػة واألفػراد ت 

فػػػى هػػػذا ويجػػػب  المحػػػنط ت يػػػدفعها التػػػيهنػػػا أف يتعػػػرؼ عمػػػى هػػػذة المسػػػتحقات 
الضػػرائب هػػذة لماهيػػة أف نؤكػػد عمػػى أف هػػذة الوثػػائؽ لػػـ تعطينػػا مسػػمى المقػػاـ 

المفروضة عمى المحنطيف ، و  نعمـ إف كانػت ضػرائب عمػى ممارسػة المهنػة أـ 
  ت ف و المحنطكاف يدفعها  مصروفاتالمهـ أنها ت ضرائب أخرى خاصة بالدولة 

ؽتـت مػػف إ مػػيـ الفنتػػيف ،  003/ 000 ترجػػع إلػػى عػاـولػػى : األوثيقػة ال
وهػػػى خطػػػاب مػػػف أحػػػد األفػػػراد ػ ا سػػػـ محػػػذوؼ ػ موجػػػه إلػػػى رجػػػؿ يػػػدعى 

 ، يخبرة أف حورس بػف باسػاتوس  ايوفرونيوس 
دراخمػة ،  0422المحنط  د دفع عػف العػاـ العاشػر مبمػ  كبيػر كضػريبة ، وهػى 

خمػػػة ، و ػػػد  ػػػدـ ضػػػامف لسػػػداد هػػػذا درا 222دراخمػػػة ويبقػػػى  0022دفػػػع منهػػػا 
ؿ هػذة الضػريبة هػو المسػئوؿ عػف يحّصػ الػذيالديف عف طريؽ أبػوة ت ويبػدو أف 

 ت (0) المالية الخاصة بالمعابد المصرية األمور
ؽتـت ، وهػػى خطػػاب مػػف ممتػػـز  032ترجػػع إلػػى عػػاـ الوثيقػػة الثانيػػة : و 

كائه المحنطػػيف ، وشػػر  جبايػػة ضػػريبة البيػػرة فػػى  ريػػة ثيادلفيػػا إلػػى بسػػايس 

                                                           
1 - P. Eleph. : Rubensohn , O. , Elephantine Papyri , Milano , No. VIII (512) 
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أحػػػػػػػد سػػػػػػػكاف أرخياليػػػػػػػوس  يطمػػػػػػب مػػػػػػػنهـ أف يسػػػػػػػاعدوا بيتيسػػػػػػػيوس 
   داعػػيو  بيتيسػيوس ، ويؤكػد لهػـ عمػى أنػه اسػتمـ الضػريبة مػف 
ت و ػد أشػار ناشػر الوثيقػة إلػى أنػه تحيػر فػى معنػى المصػطمح  (0)لمشكوى ضدة 
 ا محنطػػػيف أمػػا مممحػػػو وأشػػار إلػػى أنػػػه يحمػػؿ كػػػال التفسػػيريف إمػػ

السػػػػمؾ ، ولكنػػػػه فػػػػى الو ػػػػت نفسػػػػه لػػػػـ يسػػػػتطع أف يحػػػػدد تفسػػػػير واضػػػػح لهػػػػذا 
 ت (0)المصطمح 
مؤرخة باليوـ التاسع والعشريف مف شهر بؤونة فى الثالثة : وثيقة الو 

ؽتـت( وهى  54أبريؿ  0) بطمميوس التاسعالعاـ السادس عشر مف حكـ الممؾ 
مدير السوؽ فى طيبة ،  خطاب موجه إلى ديونوسيوس 

 هيربايسيوس بف اكسيسثوتوس بخصوص 
 مح بصورة  إردب 0021 د دفع    محنط ديوس بوليس  

كاف يسددها إلى مرا ب السوؽ فى طيبة ، ومف المحنط ت ويبدو أف  (3)جيدة
 مكها ت فير المعروؼ إف كانت ضريبة أـ مستحقات عمى أرض كاف يمت

وهػػػػى  ،ـ مػػػػف إ مػػػػيـ أرسػػػػينوى  50عػػػػاـ ترجػػػػع إلػػػػى الرابعػػػػة : ثيقػػػػة الو و 
ف بعض األبخصوص  وائـ ب سماء  فراد وأعدادهـ والضرائب المفروضة عميهـ وا 

يػدعى و أسػـ أحػد األفػراد فيهػا ، حيػث ورد  مقػدارهاكانت لـ تحدد نػوع الضػريبة و 
                                                           

1 - P. Fay. : No. 13  





 


2 - Grenfell and Hunt : P. Fay  , p. 106 

3 - U.P.Z. : No, 190 , LL 1-2 , 5-7 
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 تيفوراتػػػػػػػػػػػػػػػػػوس بػػػػػػػػػػػػػػػػػف نيفيروتػػػػػػػػػػػػػػػػػوس المحػػػػػػػػػػػػػػػػػنط 

  عميػػػػه مقػػػػدار معػػػػيف مػػػػف الضػػػػرائب ولكنهػػػػا فيػػػػر
 ت (0) محددة

، بخصػػػوص  ػػػوائـ  المػػػيالديووثيقػػػة خامسػػػة : ترجػػػع إلػػػى القػػػرف الرابػػػع 
بالضرائب المفروضة عمى بعض أرباب الحرؼ ، حيث ورد فيها إشارة إلػى أحػد 

 ت (0)دراخمة كضريبة  230المحنطيف وهو يدفع مبم  
عمػػػى المحنطػػػيف  فروضػػػةالم مسػػػتحقاتالوثػػػائؽ أف ال ويظهػػػر مػػػف هػػػذة

دراخمػػة  0422كانػػت تػػدفع أحيانػػًا نقديػػة ، كمػػا فػػى الوثيقػػة األولػػى حيػػث بمرػػت 
يػػػدفعها فػػػى و ػػػت دراخمػػػة  222دراخمػػػة وبقػػػى عميػػػه  0022دفػػػع منهػػػا المحػػػنط 

 الػذي،  بيتيسػيوسوفى الوثيقة الثانية ظهػر المحنطػيف كمتضػامنيف مػع  حؽ ت 
كمػا فػى الوثيقػة الثالثػة ، عينيػة أحيانػًا أخػرى مف ضرائب لمدولة ت و  دفع ما عميه
 إردب 200 1هيربايسػػػيوس بػػػف اكسيسػػػثوتوس محػػػنط ديػػػوس بػػػوليس  حيػػػث دفػػػع

ف كنا   نسػتطيع أف نجػـز بػ ف هػذة الضػريبة تخػص الحرفػة أـ ضػرائب  مح   وا 
ف وهػو أمػا فػى الوثيقػة الرابعػة فقػد ورد اسػـ أحػد المحنطػي عمى أراضػي زراعيػة ت

، وفػػى الخامسػػة  يػػدفع مػػا عميػػه مػػف ضػػرائب ولكػػف  يمػػة الضػػريبة فيػػر موجػػودة
  ت دراخمة 230يدفع 

باهظػة إلػى حػد مقػدار مصػروفات المحنطػيف ونخمػص مػف ذلػؾ إلػى أف 
وبػػرفـ أف  ت واحػػدة ، بػػؿ يبقػػى جػػزء منهػػا كػػديف دفعػػةعػػدـ  ػػدرة بعضػػهـ سػػدادها 

يػػػوف عمػػػى المحػػػنط ، إ  أنهػػػا أشػػػارت إلػػػى د التػػػيالوحيػػػدة  هػػػياألولػػػى الوثيقػػػة 

                                                           
1 - P. Lond. : Greek Papyri in the British Museum , Catalogue with Texts , 
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تػػدرة هػػذة المهنػػة إ  أنهػػـ لػػـ  التػػيأوضػػحت أف المحنطػػيف وبػػرفـ العائػػد الكبيػػر 
 الػذي، فتػاريخ الوثيقػة وأحوالػه ا  تصػادية  المصػرييكونوا بمعزؿ عػف المجتمػع 

يرجع إلى أواخر القرف الثالث  بؿ الميالد يوضح بمػا   يػدع مجػاؿ لمشػؾ بدايػة 
فػػػػػى أواخػػػػػر عهػػػػػد الممػػػػػؾ بطمميػػػػػوس  المصػػػػػريلممجتمػػػػػع  ديا  تصػػػػػاالتػػػػػدهور 

فيموباتروس ت ويبػدو أف هػذة األحػواؿ ظمػت مسػتمرة حتػى حكػـ الممػؾ بطمميػوس 
، حيػػػػػث طالعتنػػػػػا وثيقػػػػػة برديػػػػػة مػػػػػف عهػػػػػد الممػػػػػؾ المػػػػػذكور  الثػػػػػانييػػػػػورجيتيس 

ؽتـت ، حيػػػث شػػػمؿ إعفػػػػاء  004أصػػػدرة عػػػػاـ  الػػػذيبخصػػػوص  ػػػرار اإلعفػػػػاء 
ت  (0)الكهنػػة والكهنػػة مػػف المتػػ خر عمػػيهـ مػػف الضػػرائب ورؤسػػاء المعابػػد  مرا بػػي

المعبػػد كػػانوا جػػزء مػػف هػػذة المنظومػػة ، فػػال نسػػتبعد أنهػػـ  محنطػػيوباعتبػػار أف 
 دخموا ضمف  رار أإلعفاء هذا ت

ممػػػػػا سػػػػػبؽ ، إ  أننػػػػػا   نسػػػػػتطيع أف نحكػػػػػـ عمػػػػػى أوضػػػػػاع رفـ الوبػػػػػ  
فػى الوثيقػة السػابقة   المحنطيف مف خالؿ هذة الوثيقػة ، فػديوف المحػنط الػواردة 

تعتبر دلياًل عمى أف المحنطيف كانوا يعانوف مف أوضاع ا تصادية متردية حيػث 
الوثػػػائؽ البرديػػػة األخػػػرى كانػػػت تحػػػدد  يمػػػة الضػػػرائب والمسػػػتحقات األخػػػرى أف 

الوثيقة الخامسة  ففيباهظة إ  أنها كانت تدفع وبدوف ديوف ، كانت وبرفـ أنها 
 ت وبدوف ديوف دراخمة  230دفع المحنط 

ذا كانت وثائؽ اإليرادات لـ تقدـ لنا دليؿ و   عػف أجػور المحنطػيف  شػافيا 
 ػػد  مصػػروفاتئؽ الاحيػػث ورد فيهػػا مصػػاريؼ التحنػػيط بصػػفة عامػػة ، إ  أف وثػػ

هنػا عاليػة  ةرداتعطينا صورة واضحة عػف دخػؿ المحنطػيف ، فقيمػة الضػرائب الػو 
لمفروضػػػة عمػػػى أربػػػاب الحػػػرؼ صػػػفة عامػػػة ، إذا مػػػا  ارناهػػػا بقيمػػػة الضػػػرائب ا

دفػع المحػنط فػى ، فعمػى سػبيؿ المثػاؿ  والروماني البطممياألخرى فى العصريف 
فػػى  ألخػػرىا أربػػاب الحػػرؼدراخمػػة ، فػػى الو ػػت ذاتػػه دفػػع  230الوثيقػػة الرابعػػة 
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ومنهـ الحال يف  أربع إلى أربع وعشريف دراخمة مفالوثيقة نفسها ضرائب تتراوح 
ومػػػف المعػػػروؼ أف  يمػػػة الضػػػرائب ت  (0)ار وفيػػػرهـ والصػػػياديف وصػػػانعي الفخػػػ

، حيػػػث كانػػت الضػػػرائب تتناسػػب مػػع مقػػػدار الػػدخؿ وبخاصػػػة فػػى المهػػػف الحػػرة 
تعبػر  المرتفعةالضرائب معنى ذلؾ أف و تحسب بنسبة مئوية مف مقدار الدخؿ ت 

هػذة المهنػة كانػت تػدر دخػؿ كبيػر عف الدخؿ الكبير ، وهذا ما يجعمنا نػرجح أف 
ت وهذا يؤكد ما ذهب إليه الكتاب الكالسيكييف ، عندما أكػدوا  يف فيهاعمى العامم

أف هػذة المهنػة كانػت مربحػػة بشػكؿ كبيػر ممػػا دفػع كثيػر مػػف النػاس إلػى اإل بػػاؿ 
  ت عميها

 الخاتمة : 
 ونخمص مف هذة الدراسة إلى النقاط التالية  

صػػر فػػى مإلػػى اهتمػػاـ المصػػرييف بػػالتحنيط اجتػػذب األجانػػب الػػذيف  ػػدموا  – 0
فحنطػػوا أنفسػػهـ عمػػى الطريقػػة المصػػرية ، بػػؿ  والرومػػاني البطممػػيالعصػػريف 

مثػػػػؿ ومارسػػػػوها أيضػػػػًا ، حيػػػػث وجػػػػدنا فػػػػى الوثػػػػائؽ البرديػػػػة أسػػػػماء مصػػػػرية 
 دليالً ت وبرفـ أف األسماء   تعتبر مثؿ أوريميا وأوريميوس ويونانية حورس ، 

ة هػػػذة المهنػػػة ت ، إ  أنهػػػا تعػػػد مؤشػػػرًا عػػػف حريػػػة ممارسػػػلجنسػػػية أصػػػحابها 
أصبحت كؿ المهف والحرؼ مشاعًا لكؿ وكما نعمـ أنه فى العصر الروماني 

سكاف مصر ، فال ريب إذا أف يمتهنا كؿ مػف يسػتطيع تعممهػا برػض النظػر 
  عف الجنسية ت 

عمميػػة التحنػػيط تمػػارس فػػى مصػػر فػػى العصػػريف البطممػػي والرومػػاني  ظمػػت -0
صر القديمة ، حػيف رأينػا فػى الوثػائؽ بالطريقة نفسها التي كانت متبعة فى م

البريػة أف المحنطػػيف كػانوا يسػػتخدموف المػػواد التػي كانػػت شػائعة فػػى التحنػػيط 
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والعطػػػور واألوانػػػي الكانوبيػػػة وزيػػػف الزيتػػػوف  ػػػديمًا مثػػػؿ الكتػػػاف وزيػػػت األرز 
 ت (0)واأل نعة 

وهػو  اشترؾ أكثػر مػف فػرد فػى عمميػة التحنػيط ، حيػث وجػدنا  -3
وهػػػػػو   و  عالجتهػػػػػا بالمحاليػػػػػؿمو ـو بتجفيػػػػػؼ الجثػػػػػة مػػػػػف يقػػػػػ

المسئوؿ عف تنظيؼ الجثماف ولفه بالكتاف حتى توصػيمه إلػى المقبػرة وهنػاؾ 
 يستممه حفار القبر ت

المعبػػد ، وهػػذا  بمحنطػػيعػػف التحنػػيط تتعمػػؽ  البطممػػيأكثػػر وثػػائؽ العصػػر  -0
فػػى  اد بعيػػد بػػدورهحػػأف المعابػػد المصػػرية كانػػت مػػا تػػزاؿ تحػػتفظ إلػػى يعنػػى 

هػػو الرالػػب عمػػى هػػذة  ولػػذلؾ كػػاف مصػػطمح تحنػػيط المتػػوفيف 
تخػػػػص المحنطػػػػيف الػػػػذيف  الرومػػػػانيوثػػػػائؽ العصػػػػر  أفمػػػػببينمػػػػا  تالوثػػػػائؽ 

بػػػ ف اتجػػػاة اإلدارة  دا عتقػػػاويقودنػػػا ذلػػػؾ إلػػػى يعممػػػوف لحسػػػابهـ الخػػػاص ، 
عمميػػػة التحنػػػيط  الرومانيػػػة إلػػػى تحويػػػؿ الوظػػػائؼ الدينيػػػة إلػػػى مدنيػػػة ، أفقػػػد

نييف فى منازلهـ أو منازؿ المتوفيف وهذا أصبح مارسها المد وبالتالي دسيتها 
أسهؿ عمى أهؿ المتوفى ففضموا ا عتماد عمى المحنطػيف الخصوصػييف بػؿ 
، وتركػػوا لهػػـ مهمػػة ترتيػػب عمميػػة الجنػػازة حتػػى وصػػوؿ المتػػوفى إلػػى المقبػػرة 

وؿ بشػكؿ كبيػر فػى وثػائؽ هو المتػدا ومف هنا كاف مصطمح 
يمػػؼ المتػػوفى بالكتػػاف وفػػى الو ػػت نفسػػه  الػػذي، ألنػػه هػػو  الرومػػانيالعصػػر 

 تمتعهد إعداد الجنازة 
، حيػػػث حػػػدثتنا تػػػدر دخػػػؿ كبيػػػر عمػػػى العػػػامميف فيهػػػا كانػػػت مهنػػػة التحنػػػيط  -1

عمميػػػة التحنػػػيط ،  فػػػى تنفػػػؽ التػػػي العاليػػػةالوثػػػائؽ البرديػػػة عػػػف المصػػػروفات 
وبعػد مقارنػة ذلػؾ  تيدفعها المحنطػيف  التيالمالية الكبيرة وكذلؾ المستحقات 
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، وهػػذا مػػا يفسػػر مػػا ذهػػب إليػػه الكتػػاب تبػػيف أف دخػػؿ المحنطػػيف كػػاف عاليػػًا 
رافبيف الػ األهػاليأعداد كبيرة مف الكالسيكييف ب ف هذة المهنة كانت تجتذب 

 فى ممارسة هذة المهنة ت 
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