
 

 

 رقية على مسعىد شافع االسم:

 القاهرة، جمهىرية مصر العربية   4/01/0911 تاريخ وجهة الميالد:

 الماجستير الذرجة:

 اآلثار المصرية التخصص:

 محمذ صالح الخىلىأ.د.  المشرفىن على الرسالة:

 ".مفهىم الذم ودوره فى الحياة والمعنقذات المصرية القذيمة" عنىان الرسالة:

 الرسالة:ملخص 

أحد أىم العناصراألساسية بالنسبة للكائن الحى كالماء والهواء، فالدم ىو العنصر الرئيسى فى الجسم.  الدميعد 
 وقد لعب الدم دور ىام فى الحياة المصرية القديمة خاصة فى النواحى الدينية ومجالى الطب والسحر.

 ،snf  ،dsrw ،insمن ىذه الكلمات إلى الدم و مات التى يشير بها استخدم المصرى القديم العديد من الكل
trw  فضال عن كلمةhtp  مثل. كما استخدم بعض األفعال التى وردت مع الدم bcbc  يشير لبمعنى يشرب

 ، باإلضافة للعديد من األفعال األخرى.بمعنى يأكل wnmلالنتقام من األعداء، والفعل 
دور الجزار والمهام التى يقوم بها والتى عبر عنها العديد من وقد اىتم المصرى القديم بعملية الذبح للحيوان و 

المناظر المصورة على جدران مقابر الدولة القديمة، كما تم تمثيل حامل إناء الدم الذى يعمل على سرعة نقل 
 الدم من مكان الذبج.

تعيش على دم التى  كانت ىناك اآللهة الدموية المتعطشة للدماءوقد ارتبط الدم بأنواع الثواب والعقاب، ف
إلو عصر الزيوت والنبيذ  ssmw شسمو األعداء كنوع من القضاء عليهم وشدة االنتقام، ومن أشهر اآللهة

أحد أشكال القرد وىو  B3b3y واتخذ شكل االلو المتعطش للشرب من الدماء وعصر األعداء، وااللو باباى
. وىناك العديد من اآللهة واآللهات مثل رع، وأوزير، من اآللهة الشرسة التى ارتبطت بمسألة االنتقام من االعداء

وحريشف، وغيرىم، وإيزيس، حتحور، وسخمت، وغيرىن . وذكر التغذى على األسالف الستمداد القوى منهم 
هر ما يقابلها فى متون التوابيت، كما ذكر الدم فى كتاب الموتى . وظ377-372فى متون األىرام فى التعاويذ 

 ، وفى كتب العالم اآلخر مثل كتاب األرض والبوابات والكهوف.751، والفصل 77خاصة الفصل 
وامتدت اىمية الدم إلى النواحى الطبية حيث القلب ودوره، باالضافة إلى بعض األمراض المتعلقة بالدم سواء 

 سنان أو بعض أجزاء الجسم المختلفة يضاف إلى ذل  الجزء المتعل  بأمراض النساء.فى العيون او األ
 وتنقسم ىذه الدراسة إلى ثالثة فصول:

الفصل األول يتناول المفردات والتعبيرات الدالة على الدم فضال عن التعبيرات المجازية.أما الفصل الثانى 
بودات المرتبطة بو. والفصل الثالث تناول االستخدامات الدنيوية فيتناول الدم فى المصادر األدبية والدينية والمع

للدم ودوه فى الطب والسحر واألمراض المختلفة. ثم النتائج التى تؤكد دور الدم وأىميتو فى الحياة 
  والمعتقدات المصرية القديمة. 

 


