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Abstract:  

The zodiacal tomb of Athribis in southwest of Sohag. This tomb is very 
distinguished with the representations of two zodiac including horoscopes of two 
brothers on its ceiling therefore, it is known as the zodiacal tomb. This tomb dated to 
140 A.D. The depictions of the figures of the zodiac and planets executed pure 
Egyptian style. 

Key words: zodiacal tomb, style, pure Egyptian 

وقد أطلـق علیهـا اسـم  م،١٤٠ يوهى ترجع لحوال منطقة األتریب، جنوب غرب سوهاج، يف الزودیاك تقع مقبرة

ـــرة الزودیـــاك الحتوائهـــا علـــى اثنـــین مـــن دوائـــر البـــروج ـــة الـــدفن، یمـــثالن طـــالعین ألخـــ )١(مقب  ینو علـــى ســـقف غرف

  . )٢()،جأ،ب١شكل(

                                                
  إبراهیم عبد العزیز. د.أ، تحت إشراف "، دائرة البروج نموذجاالرومانىالتعبیر عن التنجیم فى الفن "جزء من رسالة الدكتوراه بعنوان 

 .) ٢٠١٦ :قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس( مصطفى محمد قندیل زاید .د.أجندى، 

  ل عرض ـماویة، یصــــــــــــعلى الكرة الس eclipticهى ذلك الحزام الوهمى الذى یحیط بشریطیه مسار الشمس  ،)الزودیاك(دائرة البروج ) ١(

  ا، ترى الشمس والقمر والكواكب األخرى وهى درجة تقریبً º ١٨درجات؛ أى یبلغ  العرض الكلى للدائرة º ٩-٨الشریط على كل جانب إلى 

  درجة، ویسمى كل جزء  º ٣٠منها  الواحدا، یشكل ا متساویُ تقسم هذه الدائرة إلى اثنى عشر جزءً . تدور فى مدارتها داخل نطاق هذا الحزام

  وهذه البروج تتجه بشكل ثابت من الشرق إلى الغرب بینما . ١ویتخذ كل برج عالمة معینة تنم عن أهم المجموعات النجمیة به. امنهم  برجً 

  Vitruvius,9,1,5: راجع .الشمس والكواكب األخرى تتحرك فى االتجاه المعاكس من الغرب للشرق
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البروج إحداهما  ي، تقع دائرتيشرق – يیقع مدخل المقبرة نحو الشمال بینما تتجه صالة الزودیاك اتجاه غرب

فى نهایة  اأیضً فوق األخرى، ویحیط بهما األشكال األسطوریة والنصوص المكتوبة التى تنتشر فى الشمال و 

وبعض األدعیة الدینیة التى تتمنى لهما السعادة ین و السقف جهة الشرق، وهى تبین لنا األسماء واأللقاب لألخ

 ي منهما ممثل بشكل طولالبروج،  فكًال  يأما عن دائرت ،األبدیة، وفى الخلفیة یوجد نجوم متنثرة تأخد شكل الورود

اتجاه عقارب الساعة ویوجد اختالف بین الدائرتین فى بعض  يحدهما فوق األخر، وتسیر فأكشریطین یقع 

  .  التفاصیل

 يتقع ف) Ib-Pmeny-بمنى -أیب(تخص األخ األصغر الملقب  ،)ب١شكل ( )أ( ئرة البروج األولىدا

الیسار إلى الحمل فى الیمین بینما الصف السفلى  يالمنتصف، فعلى الصف الجنوبى العلوى ممثل من العقرب ف

مثیل الكواكب وهم من وبین الصفین یوجد ت. یتجه نحو الشمال من الثور فى الیمین إلى المیزان فى الیسار

كصقر  )٣(عطاردداخل مركب أسفل برج القوس،  يكقمر هالل القمر: الجنوب إلى الشمال فى الصف العلوى

كصقر بأجنحة ممدودة أسفل  )٤(المشترىكقرص بین الجدى والدلو،  الشمسبرأس ست وبذیل أسد أسفل الجدى، 

فى هیئة بشریة برأسین رأس لكلب نحو الشمال ورأس بشریة نحو الجنوب وتحمل صولجان فى  )٥(الزهرة الدلو،

صقر برأس  )٦(زحلإحدى یدیها فى برج الحوت، بینما أسفل الصف السفلى لدائرة البروج  من الشمال إلى الجنوب 

  یشیر هذا الطالع . األسدبرج وس ثعبانیة وذیل برأس ثعبان أسفل ءر  ةكصقر له ثالث )٧(المریخثور أسفل الجوزاء، 

                                                                                                                                          
2 Marwa Abd el-Meguid el-Kady, "The Zodiac in Greco-Roman Egypt", (PhD., Faculty of Tourism and 
Hotels: Alexandria University, 2006) 108 ; Hans Georg Gundel, Zodiakos: Tierkreisbilder im Altertum=      
= Kosmische Bezüge und Jenseitsvorstellungen im antiken Alltagsleben (Mainz Am Rhein: Vertag 
Philipp Von Zabem, 1992) 89; Flinders Petrie, Athribis (London: B. Quaritch, 1908),12. 

  -١١٤٨(ارتبط كوكب عطارد باإلله ست، كما أنه عرف مثل كوكب الزهرة بنجم الصباح والمساء وذلك منذ حكم رمسیس السادس  ٣

  وأنه. اورحیمً  اخیرً  ایمثل إلهً أنه ، بینما نجم الصباح من المفترض یئةست لذا كان ذات طبیعة شریرة وس ، فنجم المساء یمثل)م.ق ١١٣٨

  مثل فى الفن بأشكال مختلفة  فصور برأس بشریة ویحمل الصولجان فى دندرة فى حین صور كاإلله ست یجلس على العرش فى زودیاك 

  : للمزید راجع. إسنا 

El-Kady, The Zodiac, 67; Otto Neugebouer, The Exact Sciences in Antiquity (New York: Dover, 1969), 
180-2. 

  سمى بحورس الذى یحیط األرضین، إن أقدم ذكر للمشترى جاء على تابوت یرجع لألسرة الحادیة عشر، وأن النصوص: كوكب المشترى ٤

    وكان یمثل كحورس اإلله برأس صقر یقف فى قارب. نجم الجنوبعن هذا الكوكب سواء أنه یمثل  مهمةال تعطى أى معلومات فلكیة 

  :للمزید راجع. دندرةو  زودیاك معبدى إسنالشمس والصل المقدس مثلما وجد فى ا تصور برأس بشریة مع قرص اویعلوه رأسه نجم، وأحیانً 

  El-Kady, The Zodiac, 65-66;  Neugebauer, The Exact Sciences, 177-178.    

عرفــت عنـد المصــریین بــالنجم العـابر وكــذلك لقــب مثـل عطــارد بنجمــة الصـباح والمســاء، لــذا ربمـا یكــون هــذا الســبب وراء : كوكـب الزهــرة٥ 

حیث صور فى الفن برأسین إحدهما بشریة ترتدى التاج األحمر وأخرى رأس صـقر یرتـدى التـاج األبـیض مثلمـا وجـد  تصویره كإله برأسین،

للمزیـد . بـنجم سـفینة نبـو أوزیـر ٢٠-١٩ارتبط هذا الكوكب باإلله أوزیـر وكـان یسـمى تحـت حكـم األسـرة . معبد دندرةفى الزودیاك الدائریة ب

  : راجع

 El-Kady, The Zodiac, 67-68;  Neugebauer, The Exact Sciences, 180-182.                                                         
ا بنجم الشرق، كما أطلق علیه حورس ثور السـماء، وكـان یمثـل فـى الفـن مثـل المشـترى ب الذى یعبر السماء، وأیضً لقب بنجم الغر : زحل ٦

  : للمزید راجع. ا كان یمثل كإله برأس ثوروالمریخ  كحورس برأس صقر یعلو رأسه نجم ویقف فى قارب، وأحیانً 

El-Kady, The Zodiac, 66; Neugebauer, The Exact Sciences, 178-179. 
 ا بالنجم الذى رحلته للخلف وذلك لتراجع حركته، كما عرف بحورس األحمر نسبةعرف كوكب المریخ بنجم السماء الشرقیة، ولقب أیضً ٧ 

                : للمزید راجع. إلى لونه، وأنه یمثل فى الفن مثل المشترى وزحل كحورس برأس صقر یعلو رأسه نجم ویقف فى قارب
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  .)٨(م١٤٨ینایر عام  ٦/٧إلى أنه ولد فى 

نهایة السقف  يف) Pa mehit(تخص األخ األكبر بامحیت  ،)ج١شكل ( )ب( الدائرة البروج الثانیةبینما  

الصف العلوى یسیر من الیسار إلى الیمین من برج الجدى إلى الجوزاء بینما الصف السفلى یتجه . جهة الغرب

بشكل كبیر مع كواكب دائرة  ةشابهتنحو الشمال من السرطان إلى القوس، أما عن أشكال الكواكب فهى م

صقر  زحلصقر بمنقار طویل أسفل الجدى،  رىالمشتوهى مرتبة من الجنوب إلى الشمال كالتالى  ،)أ(البروج

كإله برأسین رأس  الزهرةكصقر یعلوه قرص الشمس ككوكب الشمس وبجواره  عطاردبرأس ثور أسفل الحوت، 

كهالل یعلوه قرص القمر أسفل الجوزاء،  القمربشریة واألخرى رأس أسد یحمل صولجان وجمیعهم أسفل الثور، 

إبریل عام  ٢٦/٢٧هذا الطالع یشیر إلى أنه ولد فى . عبان یعلو السرطانكصقر بذیل ث المریخوأسفل القمر 

  . )٩(م١٤١

ـــذها فنـــان مصـــرى، أو األرجـــح  ـــرجح الدراســـة أن كـــال الـــدائرتین نف یالحـــظ أن كـــال ْیِن مصـــریین، حیـــث انَ نَّـــفَ وت

، سـواء فـى تمثیـل الكواكـب كصـقور، أو فـى تمثیـل رمـوز دائـرة البـروج الخـالص يالدائرتین منفذ على النمط المصـر 

بــرج الحمــل مصــور كحمــل خنــوم، وكــذلك بــرج الجــوزاء كرجــل وامــرأة یمــثالن اإللــه شــو واإللهــة تیفــوت، حیــث نجــد 

وتس وبرج القوس یرتدى التاج المـزدوج لمصـر العلیـا والسـفلى، بـرج الـدلو كإلـه النیـل حـابى یرتـدى نبـات البـردى واللـ

  .أعلى رأسه

ان علــى نفــس الســقف إال أنــه یوجــد اخــتالف فــى تــا أنــه علــى الــرغم مــن أن كــال الــدائرتین ممثلكمــا یالحــظ أیًضــ  

فـى  )ب(فـى زودیـاك  فى وضع حركة بینما )أ(فى زودیاك برج الحمل تصویر عالمات البروج فعلى سبیل المثال، 

تمسـك بـذیل ) ب(تحمـل سـنابل القمـح بینمـا فـى زودیـاك ) أ(بـرج العـذراء الممثـل فـى زودیـاك وضع سكون، وكـذلك 

جـالس علـى ركبتیـه، وهـذا ربمـا یشـیر إلـى أن ) ب(واقف بینما فى زودیـاك ) أ(برج الدلو فى زودیاك  اأیضً األسد، و 

  .مختلفین ْینِ انَ نَّ كال الدائرتین نفذ من خالل فَ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
 El-Kady, The Zodiac, 67; Neugebauer, The Exact Sciences, 179-180. 
 
8 El-Kady, The Zodiac,108-109; Gundel, Zodiakos, 89; Neugebauer, The Exact Sciences, 96; Petrie, 
Athribis, 12.                   
9 El-Kady, The Zodiac, 109; Neugebauer, The Exact Sciences, 97; Petrie, Athribis, 12-13. 
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تصویر لسقف غرفة الدفن بمقبرة الزودیاك یمثل اثنین من طوالع المیالد ألخوین: أ١شكل  

  &Fomenko Anatoly T. & Tatiana N. Fomenko& Wieslaw Z. Krawcewicz    :المصدر

Gleb V., Nosovskij, Mysteries of Egyptian Zodiacs and Riddles of Ancient History, A 
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رسم توضیحى : ب١شكل 

) أ( دائرة البروج األولىیمثل 

تخص األخ األصغر الملقب 

  )Ib- Pmeny-بمنى -أیب(

 تقع فى المنتصف  ) أ(

 

  

  

 

 

  

دائرة رسم توضیحى یمثل : ج١شكل 

تخص األخ األكبر ) ب( البروج الثانیة

فى نهایة ) Pa mehit(بامحیت 

  .السقف جهة الغرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


