
MUMMIES



تهیه و تنظیم از



اصطالح مومیایی

وجودسیاهرنگبهگیاهیهایصمغمصردر•
فراودهایازیکیباراآنمصریانوداشت
میترکیببودقیرشبیهکهسنگزغال
.زدندمیاجسادبهوکردند

دواینترکیبازحاصلمادهبهمصریان•
عملبهوگفتندمی(مومیا)MUMMIAرا

.شودمیگفتهمومیاییآنها



پیشگفتار

شروعبدنشکوتاهبسیارفاصلهدرمیردمیکهوقتیانسان•
(احشاءوامعاء)بدننرمهایقسمتابتداکند،میتجزیهبه
درهاقارچوباکتریهاوجودامراینمهمعامل.رودمیبیناز

.کندمیفعالیتبهشروعقلبایستباکهاستانسانبدن
تیاجاحگرماوهوابهمثلتولیدوماندنزندهبرایهاباکتری•

پاشیدههماززودتربدنمرطوبهوایدربنابرایندارد،
.میشود

هجنازتجزیهجلویتواندمیکهداردوجودحالتسهفقط•
نتیجهدرکهشودجنازهماندنسالمباعثوبگیردرا

.شودمیایجادطبیعیمومیایی



نمک زارمومیایی در -3

باتالقمومیایی در -2

نیخبندامومیایی در -1





مومیایی طبیعی-1

مومیایی مصنوعی-2

انواع 
مومیایی



گذاشتن تعمدی در -2بر اثر حوادث طبیعی-1
یخبندان



دراثرسقوط بهمن



له  در قسرخ پوستان قراردادن تعمدی اجساد 
های یخی



تمدن  دوشیزه یخی Juanita(جوانی تا)
آند« آمپاتو»، در قله پرو



در ارتفاعاتاینکامومیایی یک دختر بچه 
در رشته کوه آندشیلی



ب شمالقطگرینلندمومیایی  یک بچه اسکیمو در 





(مردِ یخی)مردِ اوتسی 



مشهورترینیخزدهفریتسِ،یخیمردِ،اوتسیمرد•
وماندهباقی.مق۳۳۰۰سالازکهاستطبیعیمومیایی
کهنتریناوتردیدبی.داردقدمتسال5/5۰۰حدود

.شودمیمحسوباروپادرشدهیافتطبیعیمومیایی
درشنالِشتالیخروددر۱۹۹۱سالدریخزدهپیکراین•

هاوبنزدیکیدراوتسالقسمتدرآلپکوههایرشته
.شدپیداایتالیاواتریشمیانمرزدرسالبیوخ

زاشده،کشفآلپاوتسالمنطقهدرمومیاییاینچون•
.استشدهنامیدهاوتسیمردنامبهرواین

هنگامدرنورنبرگاهلآلمانیگردشگردورااوتسی•
.کردندپیداکوهنوردی



اتریش-رشته کوه آلپ مرز ایتالیامنطقه اوتسال 



ذوب شدن یخ و نمایان شدن بخشی از بدن 



یخیگردشگران نورنبرگی یابندگان مرد



اطالع یافتن اتریشی ها از جنازه 



صدمه به مرد اوتسی توسط اتریش ها

متهیکباکردندسعیبیتجربگیبااتریشینیروهای•
یخیمردبدنازبخشیکهبکشندبیرونراجنازهدستی

.شدسوراخودیدآسیبفرایندایندر
درهکشکنیختبریکباکهکردندتالشآنانسپس•

ازراجسدندارد،کاربردریشناسیباستانروشهای
.زدآسیبجنازهبهبازبیاورندبیرونیخرود



صدمه دیدن مرد اوتسی



شستشو و ضد عفونی کردن مرد یخی



سال5/500از حدود سالم ماندن جسد بعد





انجام آزمایش و اسکن از جسد





بررسی علمی روی جسد

جسدرویبرانجامشدهبررسیهایدر•
۳۳۰۰بهمتعلقجسداینکهشدمشخص

.استمیالدازقبلسال
بیماراوکهدادنشانآزمایشاتچنینهم•

.میبردرنجرودهایانگلازاووبوده



وسایل باقی مانده مرد اوتسی

چرمیکفشوجلیقه،سبزهجنسازرداییاوتسیمرداز•
.بودهاستماندهباقیهم

رفتنراهبرایپهنااینوبودهپهنوآبضداوکفشهای•
تپوسجنسازکفشرویچنینهم.بودمناسببرفهاروی
چمنیالیهیکوبودخرسچرمازآنکفوکوهیآهوی
.داردنگهگرمراپاهادورتاداشتوجودنرم

جنسازکاردی،سرخدارازدستهایبامسیتبریطرفیاز•
همزبانگنجشکدرختچوبازدستهایباچخماقسنگ
.داشتوجودجسدهمراه

۱ناقصکمانیکوباریکنوکتیزتیر۱۴باترکشیکونیز•
.بوداوابزاردیگرازسرخدارجنسازمتری

وجودهمدلویکوکاردیک،توتتعدادیآنهاکناردر•
.داشت



وسایل باقی مانده از مرد اوتسی









چهره نگاری احتمالی از مرد اوتسی



ی   ادعای ایتالیا برای مالکیت مرد اوتس

روعشآنجادروبردندبروکاینسبهراجسدهااتریشی
.شدندجسدمشخصاتمتوجهوکردهآزمایشاتبه
ردمشدهکشفمنطقهبازدیدباآنازپسهاایتالیایی

خاکمتری۹2/۵۶درجسدکهشدندمتوجهاوتسی
.استکشفایتالیا

هااتریشیهاایتالیاییالمللیبینهایگیریپیبا
این.ددهنتحویلایتالیابهاوتسیمردکهشدندمتقاعد

همجسدوداداتفاق(بعدسال7)۱۹۹۸سالدرامر
تبولدرجنوبیتیرولشناسیباستانموزهدراکنون
.تاسشدهگذاشتهنمایشبهونگهداریایتالیازانوی



تیرول جنوبیموزه باستان شناسی 





ه جسد باتالق به دلیل نداشتن اکسیژن مانع تجزی
.می شود



یامکان افتادن در باتالق و مرگ تصادف



داشتن چشم بند و چوب دستی در دست



د و قرار دادن جسدانمارکیک نفر در اعدام کردن 
او در باتالق







.دنمک زار باعث عدم تجزیه جسد می شو



اجساد مردان نمکی چهرآباد زنجان



معدن نمک چهرآباد زنجان که مردان نمکی در 
.در آنجا کشف شد1372سال 



چگونگی کشف اجساد نمکزار زنجان

کارمشغول۱۳72سالدرچهرآبادنمکمعدنکارگران•
وشدندنمکداخلدرجسدیکمتوجهناگهانکهبودند
اوشکبهشناسانباستانآنبعداز.شدکشفاولنمکیمرد
.کردندپیداهمدیگریاجسادمعدندرجستجوو
هبتوجهباوچهرآبادمعدنازشناسانباستانبررسیبا•

ریزشمعدنکهشدمشخصآندرموجودمدارکوشواهد
هایتونلریزشدلیلبهآندرشدهیافتهاجسادوداشته
.اندشدهدفنآنجادرمعدن

.استرخدادهباردودستکمریزشاینکهرسدمینظربه•



اجساد داری لباس و دفن حالت غیرطبیعی



اجساد ششگانه چهرآباد

جسد6مجموعاًامروزبهتا۱۳72سالازمعدنایندر•
نمکزیرازاجسادششمینهنوزالبته.استشدهپیدا
.استنشدهخارجها

اجسادرویبرشدهانجامهایآزمایشاساسبر•
دورهبهمربوط۳،۴،5نمکیمردانکهشدمشخص

،۱نمکیمردواستسال2۳۰۰حدودقدمتباهخامنشی
۱7۰۰تا۱5۰۰حدودقدمتبا،ساسانیدورهبهمربوط2

.استقبلسال



سایت باستان شناسی چهرآباد زنجان



کاوش دقیق در چهرآباد



باقی ماندن بخش هایی از اجساد



موزه ذوالفقاری زنجان



مشهورترین مرد نمکی1مرد نمکی 



برکه،۱۴کربنروشبهیابیسالآزمایشهایانجامبا•
صورتمجموعهپارچههایواستخوانهانمونهروی

اوایل–اشکانیاواخر)سال۱7۰۰حدودقدمتیگرفت،
.گردیدتعییننمکیمردبرای(ساسانی

هنگامنمکیمردسنکهدادنشانDANآزمایشهای•
مترسانتی۱75حدودویقدوسال۳7حدودمرگ

رویبرانجامشدهآزمایشهایبررسیبا.بودهاست
.شدتعیینB+نمکیمردخونیگروهسر،مویسلولهای

کهشدمشخصرادیولوژی،واسکنتیسیآزمایشبا•
یگودالهاازیکیدرونناگهانیسقوطدراثرنمکیمرد

ناحیةبهشدیدبسیارضربهشدنواردونمکمعدن
.رفتهاستبینازصورتوجمجمهراست



بهکهدادنشاننمکیمردبرشناختیباستانمطالعات•
وجودصورت،وسربلندموهایخاصآرایشعلت

وساختباچرمیچکمهچپ،گوشدرطالگوشوارة
بافتونوعچنینهموهنرمندانهوظریفبسیاردوخت
بااههمرنقرهایشئآمدنبدستولباسپارچهتکنیکی
؛نبودهنمکمعدنسادهکارگریکمزبورفردمتوفی،
باالاجتماعیپایگاهدارایورتبهعالیفردیبلکه

.بودهاست
نمکمعدندرویمرگوسقوطحضور،علتاما•

.ماندهاستباقیابهامورازپردةدرچنانهمچهرآباد



گوشواره مرد نمکی



یباقی مانده فقط پای چپ با کفش چرم



وسایل باقی مانده مرد نمکی





تفاوت رنگ مو اجساد نمکی زنجان





افرادموقت دفن-3

و مذهبی باورهای-2
اعتقادی  

افراد مهمیاد بودن در-1

انگیزه های  
مومیایی  
مصنوعی



مومیایی مصنوعیاول انگیزه 



اسکندرمقدونی

حالتبهعسلدررااویجنازه
یهاسکندربهوآوردنددرکنسرو
تابوتیکدررااوودادندانتقال
ومرمتادادندقرارایشیشه

اینبتواننداوداراندوست
.ببینندراعظیمامپراتور

لیلدبهکهاینتوجهقابلینکته
شیشهدرجنازهشدنفاسد

امروزهورفتبینازمومیایی
.نداردوجوداومومیاییازآثاری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:AlexanderTheGreat_Bust.jpg


مجسمه اسکندر



(ینلن)مومیایی والدیمیر الیچ اولیانف



جدا کردن امحاء و احشاء از شکم لنین



جدا کردن خون و آب از بدن لنین



آرامگاه لنین در میدان سرخ مسکو



1924جسد لنین در سال



2016جسد لنین در سال 



نینمومیایی استالین قرار دادن در کنار ل

زااستالینمومیاییجسد
کناردر۱۹6۱سالتا۱۹5۳
اماداشت،قرارلنینجسد

جماهیراتحادمقامهای
استالیندوراندرشوروی
نبرداشتبهدستورزدایی
درودادندرااوجنازه

دیوارکناردرراسدشج
.دکردندفنکرملینکاخ





در چینمائو تسه تونگ مومیایی 



پینفیلیدر موزهفردیناند مارکوس مومیایی 



سان  سودر موزه کومکیم ایل سونگ مومیایی 
کره شمالی



ویتنامدر موزه هانویهو شی مینمومیایی 



تفاوت مومیایی امروزه با مومیایی های قدیمی

ذانبود،لمتوفیدادننمایشمومیاییازهدفقدیمزماندر•
چوناما.شودفاسدمومیاییمدتیبعدازکهداشتامکان

نتیجهدرگیرد،میقراردیدمعرضدرجدیدهایمومیایی
.شوددرستشکلبهترینبهکهشودمیسعی

هزینهرپوپیچیدهبسیارگذشتهبهنسبتمومیاییفرآیند•
میمومیاییمشهوروخاصافرادفقطلذااست،شدهتر

.شوند
یطمحکردناستریلجدیدهایمومیاییدرنکتهترینمهم•

ازبرابدناصلیرگهایدلیلهمینبه.استجهتهرازبدن
خارججسدازرااستباکتریهااصلیمنبعکهخونو

مههرفتنبینازبرایرابدنهایمجاریچنینهم.دکننمی
هم.دهندمیشستشوخاصمحلولهاییوسیلهبهباکتریها

.نشوندفاسدتاشوندمیکاملچکابسالهرچنین



مومیایی مصنوعیدومانگیزه 



لوالینامبهکوهیرویبر۱۹۹۹سالدر
بهنزدیکوشدپیدامومیاییچندالکو
ابهامومیاییاین.داشتندسنسال5۰۰
نیباستاهایسبکبهاینکهبهتوجه
واندهمباقیسالمکامالبودندشدهفریز
نیزهاآنبدنداخلیهایاندامحتی
.بودندسالم
اینگمردلیلشناسانباستانگفتهبه
طیکهبودمذهبیمراسمیکهابچه
دینیرهبرسویازکودکچندآن

چالهدرونتاشدندانتخاباینکاها
جاآندروبمیرندتاشدهگذاشتههایی
.بزنندیخ
مقدسبسیاراینکاهابرایمراسماین
اینبهخاصیافرادمعموالواستبوده

.شدندمیانتخابعنوان



اجساد در صومعه ای در سیسیل ایتالیا

ییمیاموایصومعهزمینزیردرایتالیاسیسیلپالرمودر•
زمرکازدوربهکههدشپیدافاخرلباسهایبانفر۸۰۰۰

.بودندشدهمومیاییواتیکانمسیحیت
.م۱5۹۹سالهایبینثروتمندانازایعدهجزیرهایندر•

اینبهمردندمیکهخودنزدیکان(سال321).م۱۹2۰تا
.دادندمیتحویلصومعه

رزیدروکردندمیمومیاییراآنهاهمصومعهمتصدیان•
هایحالتدروهاقفسهوهااتاقدروکلیسازمین

.دادندمیقرارمختلف



کاپوچینوی  مومیایی های صومعه 



مومیایی با لباس های گران قیمت



قرار دادن برخی مومیایی ها در قفس توری



که باشدجزء معدود اجسادی می«  آنتونی»جسد مومیایی راهب 
.ستاچنان باقیپوست و چشم و موهایش هم



Rosaliaجسد مومیایی  Lombardo1920در
.رسدنظر میه همچنان طبیعی بمومیایی شده 





مومیایی مصنوعیسومانگیزه 



دفن موقت افراد مهم 

هبیگانهایسرزمیندرداشتامکانمهمافرادازبرخی
هکنبودندقادرهمراهانوبمیرندجنگمثلشرایطییا

درکهداشتندتصمیمودهندانتقالوطنشانبهراآنها
یممومیاییراآنهاجنازهنتیجهدرکنندچنینآینده
.کردند

درفرانسهوانگلستان،اسپانیاپادشاهانجملهاز
وکردندمومیاییراآنهااجسادمردند،صلیبیجنگهای
انتقالوطنشانبهراآنهااجسادفرصتسرسرنجام
.دادند

ممانعتدلیلبهراشاهرضایجنازهچنینهم
ازوکردندمومیاییایرانبهجسدشآوردنازانگلستان

دفنقاهره(رفاهیمسجد)مصردر۱۳2۹تا۱۳2۳سال
رااومومیاییجنازهمحمدرضاشاهکهاینتا.کردندموقت
.دادانتقالایرانبهسال6بعداز



سال6جسد مومیایی شدة رضا شاه بعداز 





سالم ماندن اجساد

دخالتبهباورجنازهماندنسالمیاجسدماندنسالم•
بیعیطتجزیةفرایندازجلوگیریبرایفراطبیعینیروی
.استمرگازپسجسد

قویمذهبیایمانکهافرادیاجسادباوراینپایةبر•
.شدنخواهدفاسدوتجزیهباشندداشته

افراداجسادماندنسالمدرمورددرتوجهجالبنکته•
مذهبواسالمشیعهمذهبدردرفقطخاص،مذهبی
.داردوجودمسیحیتکاتولیک



.م1844-1879قدیسه فرانسوی  



در جنوبلوردفرزند یک آسیابان  در روستای 
.فرانسه بود



خانواده پرجمعیت سوبیروس



.بودراهبه ساده سوبیروس یک 



ادعای سوبیروس

لباسبابانوییکهکردادعاسالگی۱۴درسوبیروس•
رااووشدهظاهراوبرایصخرهیکدردرخشانوسفید
.کندمیموعظه

تکذیبرااوادعایمردمحتیوکشیشانابتدادر•
هکخواستندایشانازدیدند،رااواصراروقتیاماکردند،
کهبخواهدشدهظاهربانویازاوادعایازاطمینانبرای

.دهدنشانایمعجزه
رهصخدرکهسرخگلبوتهکهخواستندبرنادتازآنها•

صخرهزیرازنیزودهدشکوفهبودبانوظهورمحل
.کندجاریایچشمه



اعتقاد کشیشان به ادعای برنادت

درودبکوهداخلفرورفتگیزیرکهسرخگلبوتهابتدا•
.دادگلـفوریهاواسطـماهبهمن

بهاوپوش،سفیدبانوبابرنادتدیدارآخریندرطرفیاز•
سنگزیردرکهچشمهایآبازکهمیگویدبرنادت
.بخورداطرافگیاهانازوبنوشداستجاری

.نداشتوجودچشمهایاصالًآنجادرکهاینجالبنکته•
چشمهایزمینزیردرشایدکهمیکندفکربرنادت
لودآگلهایخاککندنبهشروعدستهایشبالذاباشد،
.بودمزهایبدبسیارآباما،رسیدکمیآببهوکرد



ازویدرسترتمیزآببهتالشبارچندینبعدازبابرنادت•
.خوردهمرااطرافگیاهانازکمیچنینهمنوشید،

ود،بآلودگلصورتشکهبازگشتمردممیانبهحالیدر•
مکانبهمراجعهباامارسید،آببهکهگفتمردمبهو

رااودلیلهمینبهوندیدندچشمهازاثری،چشمه
.کردندفریبکاریوپردازیدروغبهمتهم

جاریبودکندهبرنادتکهچشمهایروزچندازپساما•
.دشمشخصچشمهاینبخشیشفااثراتمروربهوشد



شفا بخش بودن آب چشمه

شفای67اخیرسال۱۴5طیدرکهاینتأملقابلنکته•
راآننتوانستهعلمیآزمایشهیچکهتوضیحبدون

.استشدهثبتدهدتوضیح
موردچشمهاینآبفرانسهعلمیمراکزجانباز•

درمعدنیموادجزخاصیچیزهیچاماگرفت،آزمایش
.نشدیافتآن



مرگ برنادت در جوانی

وساکلیمقاماتگرفت،سلبیماریبرنادتمدتیبعداز•
فاشتابنوشدچشمهآبازاوکهکردنداصرارلوردمردم
چشمهآنآبازکهنشدحاضربرنادتاما.کندپیدا

.کندپیداشفاتابنوشد
عادوایماناینداشتاعتقاداوکهاینتأملقابلنکته•

.میدهدشفارابیمارکهاست
ورفتدنیاازسالگی۳5سندرایشاننتیجهدر•

.کردنددفنروستاهشقبرستاندرراجسدش



جسد سوبیروس

کلیسایطرفازمرگشازسال۳۰ازبعد۱۹۰۹سالدر
شنبجسدشاوبودنقدیسهاثباتبرایشدقرارمقدس

مالکدرآوردند،بیرونقبرازرااوتابوتوقتیشود،قبر
مالًکاسالهمهاینبعدازبرنادتجنازهکهدیدندتعجب
ودباودستدرکهتسبیحیوصلیبفقطوماندهسالم
.استزدهزنگ

شوشستمجدداًرابدنشبالفاصلهکلیسادستوربه
هبراجسددوبارهوکردندتنشبرنوییلباسکرده،
.سپردندخاک



فراینداینمجدداً(بعدسال۱۰)۱۹۱۹سالدر،دومبار
جامعهجانبازاوجسدکهشدقرارباراینوشدتکرار

این.دشوآوردهبیرونقبرازمعاینهبرایفرانسهپزشکی
برنادتجسدهمبازکهدیدندتعجبکمالدرهمبار

.استماندهسالم
تکرارفراینداین،(بعدسال6)۱۹25سالدرسومبار

کیپزشمعاینهبرایبازبرنادتجسدکهشدمقرروشد
کهدیدندهمباراینحیرتکمالشود،اماخارجقبراز

.استماندهسالمبرنادتجسد



سنت)جیلداردسنکلیسایدرونکردهدفنرااوجسددیگر
.انددادهقرارایشیشهتابوتداخلدر[Nevers]شهردر(برنادت



.صورت او را با موم مخصوص اصالح کردند



سال از مرگش137جسد برنادت بعداز 



جنازه برنادت معجزه کاتولیک ها



محل چشمه و ظهور بانوی سفیدپوش در روستای
لورد فرانسه



بار18مکان
بانویظهور
پوشسفید



(مذهب شیعه)سالمت جنازه ها در اسالم

ویتازهجسدمیشودادعاودرگذشتهپیشسال۱2۰۰؛نبیدانیال•
ردمسلماناعرابدستبهایرانفتحزمانتاسالسیصدمدتبه

انهمواستداشتهقرارتختیبرمشهودطوربهشوشدراشبقعه
.استشدهدفنهمانجازمان

احدجنگشدگانکشتهازدیگریعدهوعبدالمطلببنحمزه•
.بودتازهبدنشانسال۴6ازپسکهمیشودادعا

ایبنتجدیدپیدرکهکربالواقعهشهدایازریاحییزیدبنحر•
میشودادعاقمری۹۱۴سالدرصفویاسماعیلشاهتوسطاوبقعه
ازداشتزخمبرکهدستمالیکردنبازازپسوبودهتازهویجسد
.شدجاریخونبدنش

قبرامتحانبراینادرشاهکهکربالواقعهشهدایازمظاهربنحبیب•
.شدآشکارویتازهجسدمیشودادعاوکردنبشرااو



کهباقرمحمدبنعلییارانازاردهالمشهدشدگانکشته•
جسداعتضادالسلطنهشاهناصرالدینعهددرمیشودادعا
۱۳۸۱صفر۹دیگرباروکردمشاهدهسردابدرراآنهاتازه

ارآنهاآلودخونوتازهاجسادنجفیمرعشیاهللآیتقمری
.کردمشاهدهسردابدر

وقبرمیشودادعا؛(رضاامامبرادرموسیبناحمد)شاهچراغ•
درقمریهفتمقرندومنیمهدرویآلودخونوتازهجسد
.شدمکشوفشیرازدربدربنمسعودالدینمقربعهد

سیلطغیاناثربرقمری۱2۳۸سالدرشدگفته،صدوقشیخ•
.بودندشاهدآنرابسیاریمردموشدنمایاناوتازهبدن

بنادیدتجآنراوبودشدهحاضربقعهکناردرنیزشاهفتحعلی
اززنوزیمدرسعلیآقاوکنیعلیمالچونافرادی.کرد
آنخودآثاردرکهبودندشیختازهبدنعینیشاهدانجمله

.کردندنقلرا





ار بدون هیچ معیعبداهلل عالیی کاشانی جنازه شهید 
.علمی سالم مانده است







هدر روسیسکاهادر میان قوم -1

درپوستانسرخمیاندر-2
التینآمریکای

چیندر نزد برخی از مردم -3

ی مومیایامپراتور که مصردر -4
.به شمار می آید

سابقه  
مومیایی



مومیای تمدن سکاها در شرق دریای خزر



مومیایی تمدن پرو در قاره آمریکا



مومیایی تمدن چین



مصر باستان



ثحوادبسترنیلتمدن
.استتاریخی



مومیایی در مصر باستان

بیاماگرفت،میانجامجهانمختلفجاهایدرمومیایی•
.گرفتمیانجاممصردرهامومیاییترینکاملتردید

ودخدرجهباالترینبهرامومیاگریفنباستانمصریان
.رساندند

مذهبیرسمیکواقعدرباستانمصردرمومیاگری•
ود،بمرگازپسزندگیبرایآمادگینوعیومهمبسیار

پردرآمدبسیارومختلفمشاغلوهنرهاآنکناردراما
.بودگرفتهشکلنیز



سابقه مومیایی در مصر 

ارخوداجسادمدرنکردنمومیاییازقبلباستانمصریان•
لکردند،دلیمینگهداریهاماسهوشندرماندنسالمبرای
.ودبنمکامالحدارایبیابانیهایماسهکهبوداینکاراین
اسهمزدنکناریاوفرسایشاثربرهاماسهرفتنکناربااما
ساداجحفظفکربهمصریانکهشدباعثحیواناتتوسطها

.آمدندبرخود
ودادندمیقرارهاییخمرهداخلدررااجسادابتداآنان•

هابرخیچنینهم.کردندمیدفنهاماسهدرراآنهاسپس
دفنهاماسهدروپیچیدندمیحیواناتپوستدررااجساد

بهاجسادموارددوهردراما.بماندسالمجسدتاکردندمی
اجسامکردنجدافکربهرواینازشدند،میتجزیهمرور
.آمدندبرهاجنازهکنندهفاسد



دلیل توجه مصریان به آخرت

ومرگبعداززندگیدرگیرمصریانذهنوفکربیشتر•
ابدیحیاتکهداشتندعقیدهبودند،آنانابدیحیات
راخودتوانتماملذا.استدنیویحیاتازترمهم

آخرتزندگیبرایشرایطیکردنمهیابهمعطوف
.کردندمیخودشان

اززیباوبزرگمعابدواهرامساختکهرسدمینظربه•
اجسادکردنمومیایینیزومهمافرادووفراعنهجانب
.گرفتمیصورتراستاهمیندر



بارة  عقاید مصریان در 
سه گانه انسان هاارواح



روح کا-1

ادزهمیکمانندچیزی«کاروح»کهبودندباوراینبرمصریان
ایبرکهبودارادهوزندگانیحاملعنوانبهکهبودجسمبدون

.کردمیاقدامهاانساننیککارهای
باشدمی«روحانی»موجودیککاروحکهداشتندعقیدهآنان.

انندمروحاینکهبودندباوراینبرمصریانکهاینجالبنکنه
وخستههاانسانمثلطرفیاز.آشامدمیوخوردمیهاانسان
.بردمیرنجحتیوشدمیضعیف

رقرابدنچپقسمتدرروحاینکهبودندباوربراینمصریان
.داشت



نشان روح کا





روح با-2

درالعادهخارققابلیتدارای«باروح»مصریانباوربه
.بود«جابجایی»و«تحرک»
هبمواقعاکثردر«با»روحکهداشتندعقیدهمصریان

.استتردددرآسمانوزمینبین«پرنده»صورت
ورقبدر«با»روحکهبودندباوراینبرآنانچنینهم

مراقبتآنازوکندمیزندگیصاحبشجسدکناردر
.کندمی



تصاویر روح با







روح آخ-3

ونشانه«آخروح»کهبودندعقیدهبراینمصریان
دیگرایدنیباانسانتنگاتنگارتباطووابستگیسمبل
عروجآسمانبهصاحبشمرگازبعدروحاین.است
آرامگاهاز«مراقبت»بهوسواسودقتباآنجادر،کرده

.پردازدمیگذشتهدرشخصنیکنامو
وانعنبهروحاینکهبودندباوراینبرمصریانطرفیاز

راگکهترتیباینبه.شودمیمحسوب«انتقام»روح
تهرفاوسراغبهروحاینبزندهمبررامردهآرامشکسی

.پرداختخواهدمقابلهبهمهاجمباو



نشانه ی روح آخ







(کفن و دفن ) آنوپیسخداوند حنوط 





(آموت)آمیت 

لبقونشستمیعدالتترازویپایدروزیستمیمردگانجهاندرآمیتدیو
روحشاتشودمرگدنیایواردنتواندگناهکارفردتابلعیدمیراگناهکارافراد

.شودسرگردانجهاندر

اسبنیمی،شیربدنشنیم
تمساحازسریوآبی

.داشت



ترازوی عدالت در حضور آمیت و آنوپیس



نحوی محاسبه اعمال

طرفیکدررامردهقلب
ودردادندمیقرارترازو
وزنبییپردیگرطرف
کفهاگرودادندمیقرار

ینیسنگپریامتعادلترازو
میدفنرامردهکردمی

ندداشتاعتقادچونکردند
.استپاکاوروحکه

نیسنگیفردقلباگراما
اونتیجهدر،کردمی

تآمیوشدهتلقیناپاک
.دریدمیرااوقلب



رسینقاشی های باقی مانده از آئین حساب



مهم ترین نقش در مومیایی



ابتدای کار مومیایی

درخورمراسمعزاداریبعدازمرگافرادخویشاوندانش
راشایستهایبرایاوبرگذارمیکردند،سپسجسـدش

.میبردند«چادرپاکیزگی»بهمحلیبهنام
میدادنـد،سـپسشستشودرآنجاابتداجسدراخوب

ـبرگذارمیکردندتانیایشودعابرایاومراسم دهآمرزی
.شود

ـکارگاهمخصوصآنگاهجسدرابه ااومومیاییمیبرددت
.کنندمومیاییراافرادمتخصص



مراحل کار مومیایی

قلببه جز مغزو امعاء و احشاءجسد از کردن تهی -1
از جسدخونو آبجدا سازی -2
آتشخشکاندن نهایی جسد به کمک آفتاب یا -3
اجسادباند پیچی -4
گذاری اجسادماسک -۵
تابوت گذاشتن اجساد-۶
خاکسپاری احساد مومیایی شده  -7





ابزارآالت تهی کردن اجساد  



.شکاف در سمت چپ شکم صورت می گرفت





انواع مومیایی بر اساس  
تمکّن مالی



، مخصوص فراعنه و ثروتمندانروش پر هزینه-1

دشمیانجامزیرصورتبهمومیاییروشترینخرجپر.
یمآوردهبیرونبینیراهازقالبیکبامردهمغزابتدا
بهکردنعفونیضدجهتهاییمحلولآنگاه.شد

.ریختندمیجمجمه
یزتبسیارسنگجنسازکهچاقوییباراشکمسپس

میخارجراآنداخلاحشاءوامعاءوشکافتندمیبود
میشستشوخرماشرابباراشکمآنازبعد.کردند
میمالشمعطرموادباراشکمداخلادامهدر.کردند
کامالًتاخواباندندمیقلیادرروز7۰راجسدآنگاه.دادند
.شودخشک



سالم بودن مومیایی رامسس دوم



«طبقات متوسط»مخصوص -2

ایندر.بودمومیاییدر«سدرروغن»ازاستفادهبعدیروش
«یمتنق»مردهبهسرنگیوسیلهبهراشدهیادروغنشیوه
میقلیادرروز7۰مدتبرایراجسدآنگاه.کردندمی

اثربرکهاستخاصیتیدارایسدرروغنچونخواباندند،
اءاحشوامحاءگوشت،مدتیازبعدشیمیاییانفعالوفعل
میخارججسدازراشدهتبدیلخونابهبهکهشکمداخل
.کردند

باقیچیزیجسدازاستخوانوپوستجزبهروشایندر
بدنداخلیاعضایازبرخیکهداشتامکاناما.ماندنمی
یمجنازهفسادباعثآیندهدرلذاورفتنمیبینازکامالً
.شد



طبقه فقیر-3

بهجسدداخلمحتویاتآندرکهایشیوه
آوردهبیرون«سهل»نامبهایمادهوسیله

مینمکدرروز7۰راجسدسپس.شدمی
فقیرطبقهخاصشیوهاین.خوابانندمی

.بودجامعه



فاسد شدن برخی از مومیایی ها



کبد

معده

روده

ریه ها

امحاء و احشای جدا شده از بدن



مکان نگهداری امعاء و احشاءکانوپ



از  « هوروس»این چهار کانوپ نماد چهار پسر 
خدایان مصر



دررابدناعضا
هاکانوپداخل

.شدمیگذاشته



.  هرکانوپ مخصوص یکی از اعضای بدن بود

دهرومأمورنگهداری«سنوفکبه»یاشاهینسرکانوپ
.بودها
معدهازمراقبتمأمور«آموتفدو»یاشغالسرکانوپ

.بود
یوظیفه،«ایمستی»بهمشهورانسانسرکانوپ

.داشتعهدهبرراکبدازپاسداری
اریپاسداشوظیفهکه«هاپی»معروفسگسرکانوپ
.بودهاریهاز



جنس های مختلف کانوپ





جدا سازی آب و خون از جسد-2

بودجسدازخونوآبکاملکردنجدابعدیمرحله.
.کردندمیپاکسدیمکربناتباراجسدابتدا

اندبیاموم،خشکگلسنگ،شن،گِلباراجسدآنگاه
.کردندمیپرآلودصمغهای
درهاجنازهکهگرفتمیصورتدلیلاینبهکاراین

میعملاینازبعد.کندجلوهطبیعیامکانحد
.شودخشکخوبیبههفتهچندجنازهگذاشتند



جدا کردن مغز از بدن



خشکاندن نهایی جسد به کمک آفتاب یا آتش-3

ارجسدمومیاییکردنخشکازاطمینانبرایاعمالاینازبعد
سیلهواینبهتاخشکاندندمیآتشیاوآفتابحرارتوسیلهبه

کمیربسیامقدارحتیاگر.نماندباقیمردهبدندررطوبتیهیچ
میآنشدنپوسیدهباعثهمماندمیباقیجسددررطوبت

.شد
ندکمیعبورمصرازکشورالسرطانرأسمدارکهاینبهتوجهبا
آبلذا،شودمیمحسوبافریقابزرگصحرایجزوناحیهاینو
.دشمیمومیاییشدنخشکباعثمنطقهاینسوزانیوگرمو



باند پیچی اجساد-4



مراسم باند پیچی

میاجرامذهبیخاصقواعدواصولاساسبرمراسماین
.بودگیروقتبسیاروشد
وصمخصماسکباروحانیفردیاراهبیککهترتیباینبه

.کردمینظارتاعمالاینبر
ندباجداگانهرا(پاهاوهادست)حرکتیعضودوابتداآنان

باندهمبارابدناعضاییهمهکردند،سپسمیپیچی
.کردندمیپیچی

ینتدفمتونرویاز«وردهایی»کاهنانپیچیباندهنگامدر
یآسمانوکردهپیداتقدسشدهجدااعضایتاخواندندمی

شدمیطوالنیپیچیباندمراسمکهدالیلیازیکیشوند،
.بودموضوعاین



کارگاه مراسم باند پیچی



با ماسک مخصوصکاهننظارت یک 



لننسبرخی ازباند پیچی با پارچه ای کتانی به نام



السالم بودن باند پیجی بعداز هزاران س



.دشده بودننقاشیو رنگی برخی از باندها



باند پیجی سالم



.باعث سالم ماندن مومیایی شده است



.برخی از باند مومیایی ها خراب شده اند



ماسک گذاری-۵



این.گرفتمیصورتضروریمواقعدربیشترامراین
.نامیدندمی«مرگماسک»راماسک

میتهیهکاغذی–مومیخمیرازمعموالًهاماسکاین
.گردیدمینقاشیآنرویبروشد
وبودمتفاوتافرادمالیتمکناساسبرهمهاماسک

.بودگرانهمهابعضیوارزانهاماسکازبرخی
طال»هاماسکخاصیمواددرکهاینجالبنکته

ینمتمولوفراعنهفقطکهاستبدیهی.شدمی«کوبی
.ندکناستفادههاماسکنوعاینازتوانستندمیجامعه



ماسک سفالی



ماسک چوبی



ماسک چوبی نقاشی شده



ماسک  چوبی تخریب شده



ماسک طال



ماسک های طالهای متفاوت



بهتر ماسک طالیی مخصوص فراعنه



راعنهبهترین ماسک طالی فتوتنخامون ماسک





تابوت گذاری مومیایی-6



.بودچفت شدن تابوت باعث ماندگی مومیایی



.برخی تابوت ها چند الیه هستند



تابوت سنگی



تابوت چوبی ساده



تابوت چوبی نقاشی شده





تابوتی از جنس طال فراعنه



ی تابوتی از جنس طال و سنگ های قیمت



مراسم تدفین-7



انتقال تابوت مومیایی به محل دفن



برگزاری مراسم سوگواری



همراه مومیایی دفینه های متوفی  را می  
.بردند





واحاروعناصرجداییباعثمرگکهبودندعقیدهاینبرمصریان
،دعانیزوتدفینمراسمبرگزاریشود،امامیمتوفیبدناز

زیرتبایسمیکهخانوادهتوسطمردگانبرایپیشکشونیایش
بازمتوفیبدنبهدوبارهشدهجداعناصرشود،باعثکاهناننظر
.گرددمی





.ددفن اکثر مومیایی در قبرستان ها بو



اُقصُرشهرودرقاهرهجنوبکیلومتری5۰۰فاصلهدرشاهاندره
خاندانبزرگافراددیگروفرعون6۳جاآندر،استشدهواقع

.اندشدهدفنپادشاهی

دفن بخشی از فراعنه در دره شاهان



معبد حَتشِپسوت در پادشاهان



کشف مقبره توتنخامون در دره شاهان



هدفن مومیایی سه فرعون در اهرام ثالث



، ن خفر)خَفرِع -(کسی که به افق تعلق دارد ،خئوپوس )خوفو 
(به معنای ملکوتی، موکرینوس)منکورع -(یعنی بزرگ

سازندگان اهرام





مجسمه ابوالهول





تهیه سنگ های اهرام

مصرکشورخوددررفتهکاربهاهرامدرکههاییسنگ•
باستانوکارشناسانازبعضینظرطبقونداردوجود

نیستمعلومهنوزامااندشدهآوردهمصرازخارج،شناسان
.کجاستبهمتعلقدقیقاًهاسنگاینکه

معمارانیامهندساندقیقاًکهنیستمعلومهنوزهمچنین•
هشیوچهازانهاساختدریاوبودندکسانیچهاهرامحتمی

.استشدهاستفادهای
بهرسفباهرودتاستاینشوداشارهآنبهبایدکهاینکته•

هدادارائهراگزارشترینقدیمیکاهنانبامصاحبهومصر
2۰عرضدرمصریکارگران۱۰۰/۰۰۰حدوداونوشتهبه.است
.اندساختهرااهرامسال



تراش مکعب سنگ ها با دقت خاص



چگونگی حمل سنگ ها

هکداردعقیدهریدلاسکارپروفسراتریشیدانشمند•
اهرمیوسیلهبهوخودنیرویباراهاسنگمصریان
.غلتاندندمیهایی

نگساینکهدارندعقیدهشناسانباستانازبعضیاما•
میحرکتایماسهشیبدارسطوحازاستفادهباراها

.دادند
بازامصریانکهدارندعقیدهشناسانباستانازایوعده•

میجابجاراهاسنگقوینیروزایداروهایازاستفاده
.کردند



تاندنانتقال سنگ های تراشیده شده با غل



انتقال سنگ با کشیدن



کشیدن روی چوب های مدور و ماسه ها



ابتدا همه سنگ ها تراشیده شده را یک جا  
.جمع می  دادند



یزهانتقال با کشتی و از طریق نیل تا ج



ار  کشیدن راه شیب دار از نیل تا پای ک



نحوه انتقال تا پای کار



نحوی ساخت اهرام





انتقال سنگ ها به طبقات باال-1



اجبار بردگان برای انتقال سنگ ها





درکارگرانتنبیه
واهمالصورت
کاردرسستی



انتقال برخی از سنگ با باال برها







ه اهرام با کندن گودال یا ایجاد تپساخت -2

2/5متوسطوزنباهاییسنگکهاندعقیدهاینبرهابعضی•
(متر۱۴5/5)باالطبقاتبهعنوانهیچبهتواننمیراتن

.استگرفتهصورتبالعکسکاراینکرد؛بلکهحمل
باارهاسنگکندند،آنگاهشکلمربعگودالیابتدایعنی•

رااهسنگسپس،دادهانتقالهرمقائدهبهشیبیکایجاد
.درسیدنهرمرأسبهنهایتاًوچیدندباالطرفبهپاییناز

جهنتیدر،برداشتهراهرماطرافخاککار،اتمامبعدازآنگاه
.شدنمایانهرم

ارشیبدسطحهرمکناردرکهدارندعقیدهگروهیچنینهم•
میرباالتطبقاتبهراهاسنگوکردنددرستباالسمتبه

.داشتادامههرمباالییهایسنگچیدنتارونداین.بردند
شکلوبرداشتهراشیبداریسطحخاککاراتمامبعداز
.شدمشخصهرمکامل



بقاتایجاد سطح شیب دار و انتقال سنگ به ط



به باالایجاد سطح شیبدار و انتقال سنگ ها



.  تپه های اطراف اهرام را پاک کردند



ساخت اهرام توسط نیروهای ماورایی-3



اوریونالگو برداری از ستارگان 



شکل پیچیده داخل اهرام



راهرو ورود به اهرام







دفن فراعنه در  اهرام



نقاشی های حیرت انگیز درون اهرام





لیفسنگ های بزرگ و کتیبه شده هیروگ





باورمصریان نسبت به مردگان

نگهداشتناماندربرایکهبودندباوراینبرکاهنان•
وخوردنیآنهاگوردرکهاستاینچارهراهمردگان

جنازهخدمتبرایراافرادینیزوبگذارندآشامیدنی
.بگمارند

کردندمیفکرکههاییطلسمازراگورهاچنینهم•
مارانوهاکرکس،ماهیانقبیلاز،رددادوستخدایان

بهد؛کردنمیپرسیاههایسوسکترمهمهمهازو
لداخدرهموارهزیادمثلتولیدباکهسیاهسوسکویژه
برانگیختهزورمازراعملاینآنهاوداشتوجودقبرها
.میدانستندمتوفیحیاتتجدیدوروحشدن



لفدفن وسایل کنار جنازه ها در اقوام مخت



دفن اوشابتی ها در کنار متوفی



تندیس اوشابتی 

بهخاکسپاریدرکهبودندکوچکیتندیسهایاوشابتیها•
قبردرمرگهنگامدرخدمتکارانبراینمادیعنوان
.دکنکمکابدیجهاندررامردهشخصتامیشدندگذاشته

.بود«پاسخگو»معنایبهاوشابتی•
جنسازآنهااوشابتیهایافراد،اجتماعیجایگاهبهبسته•

شدهدادهلعابسفالیاچوب،برنز،سنگ،آجرچونموادی
.میشدندساختهآبییاسبزرنگهایبه

گاهمیشد،گذاشتهگوریکدرکههاییاوشابتیتعداد•
.میرسیدسالروزهایتعدادبهوبودزیادبسیار

.استبوده۴۳۰توتنخامونآرامگاههایاوشابتیتعداد•





قبتگذاشتن شمشیر برای مومیایی برای مرا



قرار دادن قایق برای عبور کردن از نیل





وجود جواهرات در کنار مومیایی ها



دفینه های توتنخامون





اشیاییقطعه2000ازبیشداشتسالن۵مجموعاًکهتوتانخامونمقبرهدر
شفکتوتانخامونچهرهمشهورماسکجملهاز،گرانبهاهایسنگوطالاز

.شد





دفینه های بسیار گران بها

















انواع حیوانات مومیایی شده

گیخانحیواناتبودند،پرستشموردکهمقدسحیوانات•
بهکهحیواناتی.میشدنددفنصاحبانشانهمراهکه

ومیشددفنآنهاکناردرصاحبشانبرایغذاعنوان
.شدمیمومیایینذریعنوانبهکهحیواناتی

وهگربهمتعلقواقعدرمومیاییحیواناتاززیادیحجم•
عواقدرحیواناتاین.بودندنذریحیواناتیعنیچهارم
طریقاینازتابودندخدایانبهمردمسویازهدیهای
.شودمنتقلخدایانبهپیامشان



مومیایی حیوانات مقدس

بهرامخصوصحیواناتیکهرمختلف،نواحیمصریان•
.پرستیدندمیراآنهاوکردهانتخابخودخدایعنوان

ودخمعبودرا«مادهگربه»بوباستیسناحیةمردمجملهزا•
.دانستندمی

.بودپرستشمورد«نرگاو»ممفیسدرچنینهم•
یدریاچهدرکهرا«نهنگی»،شَدووتبسناحیةمردم•

.پرستیدندمیداشتجایموریس
.کردندمیعبادترا«قورباغه»مردمآبیدُسدر•
،رشیمادهمثلحیواناتیمصرگوناگوننواحیدرچنینهم•

احتمس،آبیاسب،عقرب،لکلک،سوسک،شغال،گرگ
.بودپرستشمورد...وعقاب،خرگوش،شاهین،آهو،



.بودفرایند مومیایی حیوان هم مثل انسان



«بوباستیس»مومیایی گربه خدای ناحیه 







همراه مومیایی ، مجسمه گربه را هم می  
.ساختند



مجسمه های طالی گربه ها



گربهقردادن مومیایی گربه در تابوت شکل



مومیایی تمساح



مجسمه تمساح



مومیایی میمون



مومیایی االغ



مومیایی عقاب



مومیایی سگ





اهراممعابدقبرستان



کشف مومیایی های قبرستان ها



نظارت دقیق باستان شناسان



دامکان آمیخته شدن  خاک با برخی از اجسا



.عدم دقت باعث تخریب مومیایی خواهد شد



وارد شدن خاک به داخل برخی از تابوت ها



.تابوت باعث حفظ مومیایی بود



رخارج کردن تابوت از قبرستان های مص



باز کردن تابوت با دقت کامل



ی  باستان شناس مصری براحواسزاهیدقت 
آسیب نرسیدن به مومیایی ها



دفن مومیایی در معابد



حفظ مومیایی داخل معابد



ان  کشف مومیایی توتنخامون در دره شاه



ارتردکتر هوارد ککاشف مومیایی توتنخامون 



سال85باز کردن مومیایی تونخامون بعداز



در باز کردن تابوتزاهی حواس نظارت 



برخی از مومیایی های داخل مقبره ها هم 
.فاسد شده اند



دفن برخی مومیایی ها در اهرام



غارت دفینه های اهرام





انتقال مومیایی ها برای تحقیق وآزمایش



باز کردن با ظرافت باندها از اجساد







فایدهای مومیایی در عصر حاضر

وماعیاجتعلوم،شناسیباستان،تاریخعلومبهکمک-1
...

فراعنهمثلمهمافرادبرخیشناسایی-2

هاماریبیبرخیشناساییبرایپزشکیعلمبهکمک-2



شناسایی فرعون معاصر حضرت موسی    
رامسس دوم



س  موریپی بردن به حقیقت تاریخی توسط 
فرانسویبوکای



شناسایی فرعون توت عنخ آمون



بازسازی چهره های از برخی از فراعنه



سمهبازشناسی چهره توتنخامون توسط مج



تأثیر مومیایی در بازشناسی چهره توتنخامون



حیوان  فرهنگ از نظر اجتماعی فهمیدن 
پرستی مصریان باستان





گرفتن ام ار آی از مومیایی



گرفتن ام ار آی از تابوت



گرفتن ام ار آی با باد پیچی



گرفتن ام ار آی بعداز جدایی باندها



مشخص شدن میزان تخریب یا سالمت مومیایی



خلیه مشخص شدن باقی مانده بخشی از مغز و فلزت
مغز در جمجمه یک مومیایی



وجود مغز در برخی از مومیایی ها



مطالعه دقیق مباحث پزشکی مومیایی



یافته های جدید در مورد علت مرگ  
توتنخامون

کهکردنداعالمبررسیسالهاازپسآلمانیمحققان•
بهالابتبهدلیلتوتنخامونپیشین،یافتههایبرخالف
یافتههایوکردهفوتخونیژنتیکناهنجارینوعی

ادرستن،ماالریابهابتالبراثرویمرگبرمبنیپیشین
.است

خامونتوتنمومیاییبررسیباهامبورگدانشگاهمحققان•
ایسلولهکهرسیدندنتیجهاینبهDNAآزمایشانجامو

مرگعلتونداشتهعادیشکلتوتنخامونخونیقرمز
.استبودهژنتیکخونینارسایینیز،وی



تشریح و تدریس به شاگردان



رنگ بیشتر مومیایی هاسیاه شدن 





دلیل سیاه شدن برخی مومیایی ها

باکههاییمومیاییاندشدهمتوجهبررسیبادانشمندان•
هخشکاندگیاهیصمغونطروننمکترکیبازاستفاده

صمغونطروننمکمادهترکیبچون.اندشدهسیاهشده
رنگوشدهشیمیاییواکنشباعثزمانطولدرگیاهی
.کردخواهدتیرهراپوست

مصرزمانازکههایینقاشیکهاینتوجهجالبنکته•
هکدهدمینشانرامومیاییندرتبهماندهباقیباستان
فراینددرشیماییعملایندرنتیجهدارد،سیاهرنگ

.اندندیدهراآنمصریانکهاستافتادهاتفاقمدتطوالنی











مطالعه دقیق بر روی پوست مومیایی ها



تخریب بخش هایی از پوست مومیایی





صر سالم بودن دندان اکثر مومیایی های م







وجود ماده فلوراید در آب سرزمین مصر





موزه مصر



نگهداری در محیط مخصوص مومیایی

















موزه لور



بخش مصر شناسی موزه لور



مومیایی موزه لور















موزه بریتانیا



بخش مصرشناسی موزه بریتانیا



مومیایی موزه بریتانیا

















موزه واتیکان



مومیایی موزه واتیکان



موزه هنرهای معاصر بوستن



بخش مصر شناسی موزه بوستن



مکزیک که  گواناخواتمومیایی های موزه 
.متعلق به معبد سانتا پائوال بود



درویاگآنهاازبسیاری–هستندترسناکبسیارهامومیاییاینهایچهره
زیرازهاآنشدهگرههایمشتوهستند«نه»کلمهبیانوکشیدنفریادحال

.استزدهبیرونمندرسشانوپارههایلباس







ونیفروش مومیایی ها توسط کاشفان غیر قان



موزه های شخصی




