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  الُمقدمة:

لم ٌوِل المصرُي القدٌم اهتماماً بحٌاته الُدنٌا ، بقدر ما اهتَم بحٌاة مابعد الموت والبعث وهو 

األمر الذي كان جلٌاً ِمن خالل ما أفناهُ المصري فً تطوٌر ِعلم التحنٌط والوصول ِبِه إلى أعلى 

 ُمستوًى ُممكن. 

ِبِه ، إال أنُه كان للتحنٌط طرائٌِق  ُرؼم تقُدِم فن التحنٌِط وتتطوِره فً مصر القدٌمة واشتهارها

ُمتعددة ...حٌُث أن اؼلى وأجوَد ُطُرِق التحنٌط كانت بشكٍل أساسًٍ تعتمُد على طرٌقتٌن ولكنها 

من الطرِق الجٌدِة التً ُتحاِفُظ على الجثِة لوقٍت طوٌٍل ولكنها بقٌت ِحكراً على الملوِك واألُمراء 

طرٌقٌة ثالثٌة ولكنها أرخص ثمناً وُتحافُظ على الجسِد ُمدًة أقل واألؼنٌاء من الناس وقد كان هنالك 

 من الزمن .

ٌُسمى الِجسُم   تعرٌؾ التحنٌط: هَو طرٌقٌة ٌتُم بها الحفاُظ على الجسد من التلؾ والتفسخ و

  الُمعالُج بالتحنٌط "المومٌاء".
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 الباب األول : التحنٌط علٌم ِمن الطبٌعِة ....وإلٌها.

عتُهم على تطوٌر البٌئة وقفت بجانب المصرٌٌن وشجالفصل األول :  

 ام به .علم التحنٌط واالهمت

المصرٌون الحٌاة وِمن ُهنا كان اهتمامهم  حبَ الباب الثانً : أَ 

 بتحنٌط الجسد...

كم َعِمَل المصرٌون بإصرار حتى وصلوا إلى الفصل األول :  

 ُطُرِق التحنٌط الصحٌحة ؟

المواد التً استمدها واستؽلها المصرٌون من  الفصل الثانً : 

 الطبٌعة ووظفوها فً تحنٌط اإلنسان بعد الموت.

الباب الثالث : روعُة الِعلِم...وإبداع اإلنسان ِعندما  

 ٌوظؾ عقلَُه فً ُكِل ُمفٌد :

الفصل األول : هل ُهناك أنواٌع للتحنٌط وُطُرٌق ُمختلفٌة  

 واحدٍة ؟؟ فً تنفٌذِه أم لٌس ُهناك ِسوى طرٌقةٍ 

وبعد ُكِل العناء والوقِت والجهد الذي بذلَُه  

المصرٌون...ماذا بقً لدٌنا فً هذِه اللحظة لكً ندُرَسُه 

 ونتعلَم ِمنُه ؟؟

الباب الرابع : لمحة فً ُعمق التارٌخ.
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_ ماهً العوامل األساسٌة البٌئٌة التً ساعدت على نجاح 

 التحنٌط ؟؟؟

التً وقفت بجانب المصرٌٌن وساعدتهم فً تحقٌق ُمرادهم هً البٌئة من العوامل البٌئٌة 

الجؽرافٌة والمناخٌة فً مصر حٌُث ساعدت على حفظ الجسم اإلنسانً من أذى التفسخ والتحلل 

ٌَُمُد الجسد فً قبٍر ملًٍء بالرمال الحارة فً أراضً مصر  لُمدٍة قد تكون ؼٌر قصٌرة، فحٌن 

تً ُتالمس الجسد هً كفٌلة بأن تمتص السوائل الموجودة فٌه حتى الصحراوٌة، وهذِه الرمال ال

بفعل عامل الحرارة  ٌجؾ، وبذلك ٌبقى الجسد ُمحافظاً على شكلِِه ُمدة من الزمن أي تحنٌطٌ 

 والجفاؾ.

_ ماهً الخطوات التً قام بها المصرٌون حتى طوروا 

 عملٌة حفظ الجثث مشٌاً باتجاه ُطُرِق التحنٌط الصحٌحة ؟؟؟

ٌَُجَؾ الجسد من ُكِل سوائلِِه قاموا ب عد أن قام المصرٌون بدفن الجثث فً الرمال الحارة لكً 

ٌُكفنوَن الجسد بجلود الحٌوانات أو الحصائر وذلك  بتطوٌر أسلوب حفِظهم للجثث حٌُث أصبحوا 

    بعناٌٍة فائقة مع العلم أنهم قد قاموا آن ذاك بلِؾ ُكِل ِعضٍو من الجسد على حداً.

د تطور التحنٌط بشكٍل كبٌٍر بعد ذلك طرداً مع تطور ِعلِم الُطِب والكٌمٌاء حٌُث دخلت المواد وق

والعقاقٌر الطبٌة فً هذِه العملٌة ، وأؼلُبها تؤكُد على تواجد نسبٍة ُمعٌنٍة ِمن األمالح ُتوَضُع فً 

ٌُحنط.  الجسِد الذي 
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نزُع األحشاء الداخلٌة للجسم ووضعها فً مواد وقد كانت أهم العملٌات التً ُترافق التحنٌط هً 

 حافظٍة ك : مادة "المطرون".

 ونؤكُد بالذكِر أن التجفٌؾ والتملٌح ُهما أساس التحنٌط.

التً استؽلها المصرٌون القُدماء فً الطبٌعٌة _ ماهً المواد 

   الحفاظ على أجساد موتاهم؟؟

وكربونات الصودٌوم ))أي ما ٌتعلق بالملح "النطرون" : وهً مادةٌ تتكون من بٌكاربونات  -0-

واألمالح المعدنٌة(( فً الحالة ؼٌر النقٌة فً ُمعظم األحٌان وقد ُعِثَر على النطرون فً أواٍن 

وأوعٌة فً المقابر أضافًة إلى ما ُوِجَد ِمنُه على األجسام والكفائن، وٌمكننا الحصول على هذِه 

ن والكاب بالقرِب من ادفو ونقراش بالدلتا حٌُث ٌحدُث المادة من ثالثة مناطق هً وادي النطرو

فً فترِة فٌضان النٌل وانحسار مٌاهه أن تتكون ُبحٌرات صؽٌرة ُهنا وُهناك ، وبعد ُمدة ٌتخبر 

ماءها لتتكون طبقة بٌضاء من الملح ُعِرفت باسم "النطرون" وأهمٌُة هذِه المادة تأتً من أنها 

 ل والخارج.تعمل على تجفٌؾ الجسد من الداخ

ٌُقصُد ِبِه زفت الطبٌعة ، وهذِه المادة كان ٌؤتى بها بحسب ماذكر لنا الكتاب  -4- مادة "القار": و

الٌونان والرومان وبعض الُكتاب العرب من بالد فلسطٌن والبحر المٌت، وكان جوؾ جسم 

الجسم ِمن التفسخ اإلنسان أو الحٌوان الُمحنط ٌملئ بهذه المادة التً لها القدرة فً الحفاظ على 

 والتحلل.

"المواد الراتنجٌة": هً من المواد األساسٌة والتً كانت ُتستخدم فً التحنٌط وعادًة الراتنج  -3-

عبارة عن زٌت ثخٌن ٌؤخذ من ُعصارة جذع بعض النباتات لٌستخدم فً مجاالت ُمختلفة ومن 

ٌُستخدم للصق لفائؾ ال كتان التً ُتلَُؾ بها المومٌاء أنواعه الصمػ والُمر ، فأما الصمػ فكان 

ٌُعرؾ  ٌُذكر أن هذه المادة كانت ُتستخرج ِمن عدة أنواع ِمن األشجار ومنها شجر  "الجثة"، و

بشجر السمط ، وأما الُمر فهو عبارة عن صمػ راتنجً ذو رائحة طٌبة وٌستعمل على األؼلب 

ٌُستعمل كبخوٍر فً المعابد .  فً مسح الجسم بعد التحنٌط ،كما 

شمع النحل: استخدمت هذه المادة فً عملٌة التحنٌط من أجل ؼفل العٌنٌن واألنؾ والفم  -2-

ٌُستعمل أحٌاناً فً أجزاء أخرى من الجسم كمادة اشبه بالعازلة ،فمثالً  ولصق الجرح،كما كان 

 وجد هذا الشمع موضوعاً على فخذي إحدى الجثث المحنطة .

وع من البهارات التً كانت تستخدم كمواد مجففة،وهذه خٌار شنبر )الكاسٌا( والقرفة: هما ن-2-

 المواد عبارة عن قشور مجففة أو مطحونة تؤخذ من أشجارتنبت فً الهند والصٌن.

النباتات: كانت بعض أنواع النباتات سواء الخضراوات أو الفواكه أو األزهار تدخل فً -6-

م كمادة تساعد على الحفاظ على الجثة عملٌة التحنٌط أٌضاً،ومن هذه النباتات البصل الذي استخد

من التفسخ و التعفن، ومع أن هذه المادة كانت توضع فوق الجثة ومنها فوق األذن والعٌن،ؼٌر 
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أنه فً أؼلب األحٌان كانت شرائح البصل توضع داخل جوؾ الجثة، إذا وجد البصل موضوعاً 

 فً التجوٌؾ البطنً والصدري.

ٌذ التمر كمادة حامضٌة ُتستخدم فً تجفٌؾ جوؾ الجثة، كذلك وفضالً عن البصل فقد استخدم نب

استخدمت بعض أنواع األزهار والخضراوات بقصد تعطٌر الجثة وإضفاء نوٍع من الجمالٌة 

 علٌها ، وهذه النباتات فً أكثر األحٌان كانت توضع بٌن أكفان لفائؾ المومٌاءات.

ٌُستخدُم من حبوبها الزٌت، و ٌُعرؾ بنبات وبعُض الخضراوات كان  منها زٌت حب نبات 

ٌُستخدم فً مسح الجثة من الخارج بعد التحنٌط من  العرعر الذي ٌكثر فً مصر ، وهذا الزٌت 

 أجل الُمحافظة على طراوة الجلد.

وِمن الؽرٌب أٌضاً أننا وجدنا أثناء دراسة الجثث الُمحنطة نشارَة الخشِب والكتان موجودتان فً 

ٌفه من األحشاء الداخلٌة ، كذلك وقد أدخل المصرٌون فً عملٌة جوؾ الجسم بعد عملٌة تنظ

التحنٌط مادة الِحناء وكان الؽرُض من ذلك تجمٌل الجثِة لٌش إال وذلك بدا واضحاً من خالل آثار 

أصباغ الحناء التً ُوِجدت فً منطقِة الشعِر أو على أصابع الٌدٌن والقدمٌن ، أٌضاً استخدم زٌُت 

ٌُستخدُم ك خشب األُرز فً عمل ٌُتفق بشكٍل كامٍل ما إذا كان هذا الزٌت  ٌة التحنٌط، ولكن لم 

 كمادٍة ُتحَقن داخل جوؾ الجثة من أجل تجفٌفها .دهاٍن ُتمسُح بها الجثة أو 

 وؼٌُرها من المواد كالعقاقٌر ذات الروائح الذكٌة و..... .

أنواع القرفة (كما أن الكاسٌة هً أحد أنواع المواد الُمستخدمة )هً نوع من 

 

 ِمن ِكتاب الُطب والتحنٌط فً عهد الفراعنة.                                           
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_ ُهناك عدةُ أنواٍع للتحنٌط وُطُرٌق تختلُؾ بحسب المواد 

 الُمستعملة أو األدوات الُمساعدة :

 ل :لقد كان ُهناك ثالُث طرٍق أساسٌٍة للتحنٌط ونذُكُرها فً هذا الجدو

وهذه الطرٌقة هً من أكثر ُطُرِق التحنٌط التً تحتاُج إلى الدقة وأكثُرها جودًة وأبهظها  – 0

 ثمناً:

ٌَُحنُط الدماُغ فً البداٌة حٌُث أنها طرٌقٌة صعبٌة تقوُم على إدخال خطافاً  وفً هذِه الطرٌقة كاَن 

ٌُخَرُج ما أمكن من الُمِخ أم ا األجزاء من الُمخ التً لم ٌتمكن "قطعٌة معقوفٌة" ِمن المنخرٌن ُثَم 

الُمحِنط من الوصوِل إلٌها وإخراجها فقد كان ٌتم استأصالُها بواسطِة عقاقٌر ٌقذفونها فً جوؾ 

  الُجمجمة مثل نبٌذ البلح وؼٌره من المواد الحمضٌِة والُمذٌبة .

 

 وُهنا نعُرض نموذج عن بعض أدوات التحنٌط الُمستخدمة :

 

للتعاُمِل مع تحنٌط الُمخ : إذ ٌقوم الُمحنط بفتح الُجمُجمِة من الُمقدمة  وهناك طرٌقٌة أخرى

ٌُستخرُج الُمخ منها ُمباشرًة.  و

أما بالنسبة ألحشاء جوؾ البطن فهناك ُمحنطٌَن ُمتخصصٌن بهذا الجزء ٌقومون بفتح البطن من 

ٌُستورُد من الحبشة، وبعد ذلك ٌستخ رجون جمٌع الجانب األٌسر بواسطة حجٍر خاٍص كان 

األحشاء الموجودة فً البطن والصدِر ماعدا القلب الذي كان بالنسبة ألفكار المصرٌٌن 

وُمعتقداتهم مركز الروح والعاطفة وهو ُمهٌم جداً بالنسبة إلى الوالدِة مرًة أُخرى والقصد من هذه 

 الجسد . العملٌة كلها أال تبقى فً الجسد أٌُة مواٍد رخوة أو قابلٍة للتعفن بسهولٍة فً
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ٌُحشى الجسُد بلفائؾ الكتان الُمشبع بالراتنج ونشارة الخشب ومواد  وبعد االنتهاء من هذه العملٌة 

 ُمعطرة ...

وبعد هذِه العملٌة ُتخاط الفتحة التً تم عبرها استخراج األحشاء ثم ٌقومون بإؼالق فُتحات األنؾ 

الُبَد من التخلُص من كافِة دهون  والفم والعٌنٌن واألذنٌن بمادٍة هً شمُع العسل وبعد ذلك

 وسوائل الجسد وذلك منعاً للتفسخ فتوَضُع الجثُة بسائل النطرون ُمدة سبعٌن ٌوماً.

وبعد انقضاء هذه السبعٌن ٌوماً ُترفُع الجثة من الحوض وٌتم ؼسلُها من الخارج ودهُنها بمادة 

أُخِرجت من الجسم من قبل فإنها فً الراتنج السائل الُمر، أما بالنسبة للُمخ واألحشاء التً قد 

ٌُدفن بجانب تابوت  ُمعظم األحٌان ُتؽسُل وٌتُم لفُها أٌضاً بلفائؾ الكتان وتوضُع فً صندوٍق 

 الجثة.

أما الطرٌقُة الثانٌة: ٌتم فٌها أٌضاً التخلص من األحشاء الداخلٌة التً تسبب التعفن ، ولكن  – 4

التخلُص منها عن طرٌق حقن جوؾ الجثة بزٌت خشب ُهنا تبقى األحشاء داخل الجسم وٌتم 

األرز أو الصنوبر الُمذٌب وذلك عن طرٌق فتحة الشرج ُثَم ُتَسُد هذِه الفُتحة كً الٌخُرج السائل، 

ٌُعاد فتح الِشرج  وبعد ذلك توضُع الجثُة فً النطرون مدة سبعٌن ٌوماً ، وِعند انتهاء هذِه الُمدة 

أو الصنوبر ُمندفعاً بقوة ومعُه ُكُل األحشاء الداخلٌة التً أذابها حٌُث ٌخُرج زٌُت خشب األرز 

الزٌت خالل هذِه الفترة وٌكون ماء القطرون قد أذاب اللحم ، ولم ٌبقى من الجثِة بعد ذلك سوى 

 الجلد والعظم وجزء من العضالت ، ُثَم ُتلُُؾ الجثُة بلفائؾ معقمة.

ٌات التحنٌط واقلها اتقاناً ، وهً خاصة بالفُقراء الطرٌقة الثالثة: ُتَعُد من أرخص عمل – 3

والمساكٌن من الناس ، حٌُث كانت التحنٌُط ٌقوُم على حقن جوؾ البطن عن طرٌقة فتحة الشرج 

بسوائل عادٌة رخٌصة حتى لو كان ماًء ، ُثَم ُتنقُع الجثة فً ماء النطرون ُمدة سبعٌن ٌوماً ، 

ن أي عناٌة أُخرى وتسلم إلى أهلها ، وذلك ألن هذِه الطرٌقة وبعد إخراجها ُتلَُؾ بلفائؾ عادٌة دو

 ِمن أرخص الُطرِق.

_ بعد هذا العمل الجهٌد وبعد تنوع ُطرِق التحنٌط  ماذا بقً 

 حتى اآلن بٌن أٌدٌنا لنقوم بدراسته ؟؟

على الُرؼم من هذا الجهد الكبٌر الذي بذله المصرٌون فً مجال التحنٌط للحفاظ على أجساد 

هم أكبر وأعظم فترٍة ممكنة إال أنه ولألسؾ الشدٌد لم ٌبقى بٌن أٌدٌنا سوى أعداٍد قلٌلٍة من موتا

المومٌائات "الجثث" وهً التً كانت قد ُحنطت بالطرٌقتٌن األولى والثانٌة أما الجثث التً 

شكل ُحنطت بالُطرق األُخرى األرخص ثمناً ال ننكر أنه قد بقً الهٌكل العظمً والجلد إال أن ال

 ن دراسة أي شًٍء فٌها. الخارجً للجثة قد تشوه تماماً ولم نتمكن م
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وهنا نرى ونعجب أشد العجب وفً آٍن واحد نقوم بتقدٌم جذٌل 

الُشكر للمصرٌٌن عامًة وللفراعنِة خاصًة وذلك ألنهم انتقلوا نقلًة 

ٌُدركوا أنفسهم  ُخرافٌٍة إلى ِمن أفكاٍر وُمعتقداٍت نوعًٌة وذلك بدون أن 

 ِعلٍم تشرٌحًٍ عظٌٍم ٌستحُق تماماً فتَح مراجَع خاصٍة لُه.

ٌُها المصرٌون ففكرةُ بقاء جسد اإلنسان سالماً وُمحافظاً على  فشكراً لُكم أ

 شكلِِه بشكٍل كبٌر وذلك بعد مماته وبتقنٌاٍت ذات فائدٍة كبٌرة لم تُكن

                         موجودًة قبلكم.                                
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 نبذةٌ تارٌخٌة :         

لقد كان سبب اختراع التحنٌط آن ذاك هو االعتقاد بوجود حٌاٍة جدٌدٍة مابعد الموت 

وذلك بأن تعود هذه الروح إلى الجسد مرًة أخرى أما عودةُ هذِه الروح فهً مرهونٌة 

التحلل والتفسخ ومن أجل هذا فقد أفنى فقط ببقاء الجسد سالماً فً القبر من 

 المصرٌون القدماء حٌاتهم فً اختراع التحنٌط وتطوٌره.

وقد كان التحنٌط قبل أن ٌبلػ شكله النهائً والتام قد مَر بزمٍن كبٌٍر من ُمحاوالت 

التطوٌر واكتشاؾ كل جدٌد وال ننسى أن أهم األمور التً ساعدت المصرٌٌن على 

 رهم من باقً الشعوب هً البٌئة الجؽرافٌة المصرٌة .نجاح تحنٌطهم دون ؼٌ

وعندما بلػ التحنٌط شكله التام والنهائً لم تتوقؾ جهود المصرٌٌن فقد استمروا فً 

محاولة تطوٌر تقنٌة التحنٌط واستخدام المواد والعقاقٌر الُمستخدمة قد شهدت تطوراً 

عشرٌن ، ولهذا فإن ُمعظم مهما فً عصر الدولة الحدٌثة وعصر األُسرة الحادٌة وال

 الجثث الُمحنطة الُمحافظة على شكلها قد جاءت من عصر هذه الدولة.

ولقد احتفظت فئة الُمحنطٌن بسر مهمنتها ولم تبوح بها إال إلى الُمقربٌن منها ولهذا 

فإن النصوص المصرٌة القدٌمة لم تذكر لنا أشٌاء مهمة عن التحنٌط رؼم أهمٌته فً 
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لقد تمت معرفة أسرار فن التحنٌط وتفاصٌله من خالل ما رواه  ذلك الوقت ، لكن

عدد من الُكتاب والُمؤرخٌن الٌونان والرومان الذٌن زاروا مصر فً قرون ما قبل 

المٌالد وما بعده ، حٌث شاهدوا وسمعوا عن التحنٌط وكذلك قد اكتشؾ لنا البحث 

التحالٌل الكٌمٌائٌة التً العلمً الجدٌد والحدٌث أشٌاء مهمة عن التحنٌط من خالل 

تقوُم فً مخابر العلوم الكبٌرة والُمؽلقة على التً أُجرست على الجثث المحنطة 

 "المومٌائات" باإلضافة إلى ما ورد من معلوماٍت ُمتناثرٍة ُهنا وُهناك .

 

          

  لقد كان المصرٌون ٌستخدمون خلطاٍت ُمعقدٍة ِمن

الُمستخرجات النباتٌة والحٌوانٌة لتحنٌط موتاهم وهكذا 

ٌُحافظوا على الجسد البشري  استطاع المصرٌون بأن 

نسبٌاً دون تؽٌٌٍر كبٌٍر بشكلِِه الخارجً كما هو موضٌح 

فً هذِه الصورة التً ُتمثل تحنٌطاً تاماً ألحد األؼنٌاء 

 ٌن. المصرٌ
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