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 ملخص الرسالة/

وضعت فى مقابر وجبانات  وقدبيوت البا ىى إحدى النماذج ذات مغزى دينى جنائزى, تعد 
عصر األسرة الثالثة عشرة, لخدمة روح المتوفى عن  يمة وحتىاألفراد منذ نياية عصر الدولة القد

األبدية لممتوفى فى العالم اة طريق مجموعة من الطقوس التى كانت تجرى عمييا مسببًة الحي
 خر.اآل

العميا وكذلك النوبة السفمى مصر فى مناطق عديدة بمصر الوسطى و  اوقد تم العثور عميي
ة القرنو  الكوم األحمرو  أبيدوسودير ريفو ودير البالص ودندرة و  أسيوطو  )البالط :والواحات مثل

البيضاوى, البيضاوى المقطوع  تنوعت أشكالها ما بينوقد , (أرمنتو األقصر و الطارف و الكاب و 

 من األمام والمستطيل والدائرى وبشكل طبق دائرى و كمثرى وكذلك بشكل منزل.

وقد وضعت بأماكن مختلفة داخل المقابر والجبانات مثل فوق سطح المقبرة و بدالً من أحدى 

 أحجار المقبرة من الخارج وكذلك داخل المقبرة فى مواجهة الغرب.

األمامية  والقدمالفخذ  باألخصو  ؤهالثور وأجزا :عمى تمك النماذج المصورة مةالياومن القرابين 
ووجود  ,ساسية فى الطقوس التى كانت تجرى عمى تمك النماذجأوالرأس وىى تعد عناصر 

 " وأحيانا كانتHs, nmstستخدام السوائل قد ظير فى األوانى مثل "اى توحى بالعناصر الت
جوانب النموذج مما يوحى بوجود عنصر الماء العذب  حدأضدة فى توضع تمك األوانى عمى من



 

 

نتشر وجود القنوات اذ المستخدم فى طقوس السكب, كذلك الخاص بالتطيير وكذلك النبي
كتفى الفنان بوجودىا فقط مع عدم توافر أى عنصر من اففى بعض األحيان قد  يازيبوالم

 والقنوات عمى بيوت البا. يازيبتمك الم أىمية الدور الذى لعبتو القرابين مما يوحى بمدى

المكعب وذو الكرسى الميمة عمى بيوت البا حيث وجد  جنائزيةيعد الكرسى من العناصر ال
وكما كتفى بوجود شكل بيضاوى أو دائرى فى واجية النموذج اعمييا وفى بعض النماذج  تكأينالم

ى عناصر معمارية أخرى كظالت ومقاصير المعابد والبيوت ذات الطابقين وأخر  صورت عمييا
 .بدونيا وذات طابق واحد بمالقف اليواء أ

 ,)المتحف البريطانى :مثل با من متاحف عالمية عديدةوقد تضمن البحث نماذج بيوت ال  
وجامعة توبينجن  ,ووارسوا ببولندا ,والفنون الجميمة ببوسطن ,وأكسفورد ,والمتروبوليتان ,وبترى
 ,ومانشيستر ,والموفر ,والمتحف القومى بأيرلندا ,وسوانسى بإنجمترا ,وفيتزويميام بإنجمترا ,بألمانيا

 والمتحف المصرى ببرلين( ,وبروستل بإنجمترا  ,وجالسجو بإنجمترا ,وليفربول

 


