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 مقدمت

تركتو  الحضارات المصرية, وما وفالتأمؿ العميؽ والبحث المستمر في مكنونات فن إف
تحممو  ومالدي الفناف المصري وفيمو لمطبيعة,  يةالتعبير  القدرةيراث زاخر يدؿ عمي لنا مف م
 ا؛الداخمي بيا ودفعتو لصياغتيا تشكيميً  وشعورهمف سحر وجماؿ أثارت إحساسو  اتيافي طي

تتعاقب فييا  فاؽاآل واسعة السماء, و ا)حابي( متدفقً  التي يخترقيا نير النيؿ الشاسعة الصحراءف
منو  جعمتمس الدافئة نيارًا وضوء القمر المنير ليبًل, وتعاقب فصوؿ السنة األربعة, أشعة الش

فكانت  الجوىر األساسي لؤلشياء, فيترقب ويحمؿ الظواىر والكائنات, عف ايقظ يبحث دائمً  متأمؿ
بقوي مقدسة عميا خيرة يطمئف  فآمف, معتقداتواألثر األوؿ في تكويف وتشكيؿ  لطبيعةلتمؾ ا
ونسج  , وكانت ظاىرتا الكسوؼ والخسوؼ دورًا في نشأة معتقد عيف اإللو,يوقف بمقائياإلييا و 

 .حوليا األساطير
 البحث مشكلت خلفٍت

, بيا وأمنوا فييا اعتقدوا عميا بمثؿ تمسكوا لقـو وليًدا إال يكف لـ مصر في الفف إف
 وبحرًا تحفيـ صحراءو , حولو ويجمعيـ يقسميا ونير خضراء أرض   فيي بذلؾ؛ ليـ ميدت وطبيعة

 أرض بمثابة لو فكانت, فييا ويستقر بيا يأنس جعمتو طبيعة, الشرؽ مف وأخر الشماؿ مف
 رمزية أشكااًل  يبدع فتراه ,تشكيمو يعيد ثَـ ومف حولو العالـ فيذيب, العناف لخيالو تطمؽ خصبة
 .الوجدانية والتعبيرات الروحية المعاني وتجسد الكوف معني وتفسر تترجـ

 ويمييػػا, البدائيػػة الفنػػوف فػػي لؤلسػػاطير رمزيػػة بتػػأويبلتالتفسػػيرات  ىػػذه بػػدأت دفقػػ
 الفػفالقػديـ  المصػري سػخر فقػد القػديـ؛ المصػري الفػف فػي الرمزيػة األشكاؿ تمؾ في تطور
 تقػوي أكثػر المصػرييف إف(: "ىيػرودوت) اإلغريقػي المػؤرخعف ذلؾ  ويقوؿ, العقيدة لخدمة

                                                           

  كمية التربية الفنية, جامعة المنيا.الشعبي أستاذ ورئيس قسم األشغال الفنية والتراث , 

  .أستاذ أشغال الخشب, قسم األشغال الفنية والتراث الشعبي, كمية التربية الفنية, جامعة حموان 
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ى إل العالـ شعوب سبقوا فقد...المقدسة بالشعائر االىتماـ كؿ وييتموف... البشر سائر مف
 .9"اإلغريؽ تعمـ وعنيـ, العظيمة والمواكب العامة األعياد إقامة

 : االتيؿ اؤالحالي في التستتضح مشكلت البحث 
ىؿ يمكػف لؤلسػطورة أف تمعػب دورًا فػي نشػأة العػيف كمفػردة تشػكيمية فػي الحضػارة 

  المصرية القديمة؟.
 ث:البح هدف

 القديمة. المصرية الحضارة فيتشكيمية  كمفردةدور األسطورة في نشأة العيف  دراسة
 :ىأىمية البحث إل ترجع البحث: أهمٍت

مفرداتػو وعناصػره  حػديإ تنػاوؿخػبلؿ  مػف القديـ ىبالتراث المصر  االىتماـ ضرورة .1
 وىي مفردة العيف.

 المصرية القديمة. ةضار الح فيكمفردة تشكيمية  لمعيف الرمزية بالدالالت التعريؼ .2
 الطبٍعت فً حكوٌن العقائد المصرٌت أثر

 األرض نحو, النيؿ وادي سيوؿ نحو مندفًعا خمفو البدائي ميراثو القديـ المصري ترؾ
 حدوده وساعدتو, الرغد والعيش االستقرار نحو, المعتدؿ والجو الوفير والماءالمنبسطة  الخضراء

 الميؿ فييا يتعاقب وسماء, أياميـ تمؿء السكينة يرغ تكف فمـ عنيـ الناس أيدي تكؼ أف
 ونجـو, القمر ينيره الذي الميؿ في واختفائيا, نيارًا السماء في الشمس حيث بزوغ والنيار
 في انفعاالتو أثارت التي ظواىرىا وأدخمتو, لتأمميا دفًعا فدفعتو ويغيض؛ يفيض ونير, تتؤلأل

 فأعمؿأحياًنا أخري,  منيا الرىبة وتممكتو, أحياًنا والفزع والخوؼ والترقب الدىشة مف ضروب
الظواىر  باختبلؼ الرؤىحدسية إستبطانية, وكانت تختمؼ تمؾ  ورؤى بنظرات لتأمميا ذىنو

عميا مقدسة تحركيا, فنسج خيالو حوليا  ىالكونية المحيطة بو, والتي دفعتو لئليماف بوجود قو 
 العديد مف األساطير.

ؿ إنساني إبداعي لمحاولة وصؼ الطبيعة التي شغمت ذىنو فإف الفكر األسطوري عم
الخفية, وتجسيدىا  ىتمؾ القو  إدراؾمحاوالت  ىبأحاسيسو وتخيبلتو, و"ساعد فيض خيالو عم

                                                           

 ص, بيدروتدار الشدرو,,   ,الديانة المصرية القديمةأحمد قددر,,  ترجمة(: 1996تشرني ) ياروسالف .1
 ه.
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عطائيا رموزًا وأشكااًل تعينو عم  لبلتصاؿ وسيمة خمؽ, ل9تفكيره" يبلءـفيميا بما  ىوتشكيميا وا 
الظواىر الكونية, ومف  ىذهمف يحميو مف  ىحاجتو إل , فكاف مع وجودالقوة ىذه مع والتواصؿ

 وجود اإللو. ىإل ىوالشرور, وييدي إليو النفع والخير, فاىتد األذىعنو  عيدف
مف ترقبو ليا, ودفعتو لئليماف  ادتومف ظواىر الطبيعة التي أثارت دىشتو وز 

تيف الكسوؼ بوجود )عيف اإللو(, وميدت لظيور رمز العيف بقوة في أساطيره, ىما ظاىر 
الكمي لمشمس وخسوؼ القمر؛ فالصحراء الواسعة والسماء الصافية مكنتو مف مراقبة 
الشمس والقمر عف كثب, فمـ يكف بيده أف يقؼ خيالو الخصب ساكًنا أماميما بدوف أف 

 ينسج أساطيره حوليما. 
ظاىرة الكسوؼ الكمي لمشمس التي يرقبيا تحدث مرتيف بالعاـ حيث تظمـ  ففي

, ويبدو القمر فييا كقرص السما ء نيارًا, وتنخفض درجة حرارة األرض, وتظير النجـو
أسود تماًما مطوؽ بالضوء, وكأنو يمثؿ بؤبؤ العيف ويشع منو خطوط ممونة ساطعة تشكؿ 

عيًنا تحدؽ بؾ مف السماء في مظير يزيدىا رىبة  اقزحية لمعيف فتبدو تماًما وكأني
جبلؿ         ة الكسوؼ الكمي لمشمس.( ظاىر 9كما يظير الشكؿ ) -وا 

وقد أوحي ىذا التشابو الذي تحفو معاني الروعة والجبلؿ "بأف العػيف لػدييا طبيعػة 
, فإف لمعيف اإلنسانية تكػويف مشػابو الحظتػو عينػاه 2شمسية وىي مصدر لمضوء والمعرفة"

ألجػزاء المتأممة؛ فإف القمػر مثػؿ بؤبػؤ العػيف وىػو القػرص األسػود, والقزحيػة الممونػة ىػي ا
 (. 2الشكؿ ) التشابوويظير ىذا  ػ التي لـ يغطييا القمر مف ضوء الشمس

ما يحدث ليبًل مف ظاىرة خسوؼ القمر عندما يكوف القمر بدرًا, فإف القمر ال  أما
يبدو معتًما إنما يبدو باىتًا في صورة شمعية يميؿ لمحمرة, يبدو وكأنو قرص نحاسي 

ظاىرة خسوؼ القمر مع أطوار القمر  الندماجفكاف  متوىج, وكأنو عيًنا حمراء مصابة,
التي يمر بيا خبلؿ الشير القمري, دورًا في نشأة أسطورة خسوؼ القمر لتفسيرىا وىي 
إشارة رمزية لمقمر؛ وكأنو مجروح خبلؿ الصراع الدامي بيف حورس وعمو ست, ويَفسر 

لعيف تشفي عند نمو طور البدر, فإف ا ىحينما يدخؿ القمر في طور المحاؽ وصواًل إل
                                                           

"الػػدالالت الرمزيػػة لمػػوف وأىميتيػػا الوظيفيػػة فػػي التصػػميمات الزخرفيػػة (: 2001. جيهددان زددوز, أحمددد )1
 .34ص , كمية التربية الفنية, جامعة حموان,دكتوراه رسالة, المعاصرة"

منيا  واالستفادة"دراسة تحميمية لمعيف في الفف المصري القديـ (: 2004صالح ) محمودحنفي  حنان. 2
 .  71, كمية التربية الفنية, جامعة حموان, صماجستير رسالة, في مجاؿ الخزؼ"
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بواسطة تحوت أو إيزيس في بعض األساطير, ويبدو أف ىذا الصراع تتجدد  واكتمالوالقمر 
  نيرانو كؿ شير.

األساطير "أف حورس قد أكتسب القمر في عينو  ىذهفقد أصبح مف المعتقد مف خبلؿ 
 حدود أخر جناحيووالشمس في عينو اليمني وىو يحـو فوؽ األرض وكأنو صقر طرفا  اليسرى
  (, يظير ظاىرة خسوؼ القمر ولونو أثناءىا.3وفي الشكؿ ) -9"األرض

 السبؿ أفضؿ أف وارتأوا, الطبيعة فوؽ بالقوي االتصاؿالمصرييف القدماء " التمسوافقد 
 تمؾ عف تعبر التي والنعوت الصفات فيو تتجمع أف يمكف ومرئي محدد إطار اختيار ىو ذلؾ ىإل

لخدمة األساطير  عنو الغني أمرًا المعبودات لبعض المادي التجسيد كاف, ف2"المقدسة القوي
 لمافي ىيئة صقر,  ػ كما يعتقدوفػ  ورسوخ العقيدة في نفوسيـ, فنجده قاـ بتجسيد اإللو حورس

 . المقدسة القوي تمؾ عف تعبر والتي, تأمميا صفات مف لو كانت
 الخاصة" البا" تتجسد أو تحؿ عندما يعبده الذي اإللو أفالمصري القديـ  عتقدفقد ا 

 عف تعبر التي الصفات مف يمتمؾ رىخباأل فيو األرض ىعم يعيش حيواف صورة في بو
 أساسية أولى خطوة بمثابة ذلؾ وكاف, التقديس فكرة انبثقت وىكذا, المقدسة ىالقو  ىذه

 درةالقالصفات  مف لديو الصقرف التاريخية؛ العصور في القديمة المصرية العقائد لرسوخ
  .بعيدة مسافات ومفيحمؽ عالًيا  وىو, الثاقبة الحادة الرؤية ىعم

 أفاعتبر  ولكنو لذاتيا, الموجودات ىذه -يعبد لـ -القديـ لـ يقدس  فالمصري
 الخفية القوى ليذه أرضية رموز بمثابةأي أنيا  فييا؛ متمثمة يدركيا التي الخفية القوى
 أنو ىو لذاتيا الموجودات ىذه يعبد لـ أنو مىع ودليبًل , األرض عمى معو تعيش ال التي
 مر عمى قدسيا لمعبودات رموزًا كانت أنيا برغـ والثعباف, التمساح ويقتؿ البقرة, يذبح كاف

, كما لـ يقدسيا بأسمائيا كحيواف, ولكف بصفة مف أخص خصائصو, فقد أطمؽ العصور
أخص صفة وىي تعني كانت  حوربالمغة المصرية القديمة, أما  bikالصقر اسـ  ىعم

 مف قدسو ما إلى القرابيفحورس )سيد السماء(, كما قدـ  ىالعالي البعيد, والتي أطمقيا عم
 صاحب أف يمبث ولـ, الكائنات ىذهالعميا في  ى)البا( لمقو  وأ الظواىر ليذه الحية الصور

                                                           

 ,موسػػوعة األسػػاطير والرمػػوز الفرعونيػػةزاطمددة دبددد ام محمددود,  ترجمددة(: 2004. روبيددر جدداب تيبددو ) 1
  .241لمثقازة, ص  األدمىالمجمس 

 .46(: مرجع ساب,, ص1996تشرني ) الف. ياروس 2
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 مف ذلؾ دبع ع رؼ لما أولى نواة كانت والتي والرقصات, الحركات بعض أداءتقديـ القرابيف 
 .العبادة وشعائر طقوس

فقد استخدـ الرمز محاولة منو لجعؿ عالـ اآلليي مفيوًما وممموًسا, فأتخذ 
 لةآلاالمصري القديـ الصقر تجسيًدا إللو السماء, فكاف "إلو السماء حور إنما أصبح 

 المصري قدسو حي كائف أوؿ ىو الصقر, ف9األعظـ في مصر منذ  بداية العصر التاريخي"
 ارتبطت صورة أقدـ وىو ,(السماء سيد" )حورس" لممعبود الرئيسي الشكؿ وكاف, قديـال

 وباليونانية ,"حور" أو" حػر" ىو القديـ المصرية بالمغةالسماء  سيد فاسـ, المعبود بيذا
وَرس"  القديـ المصري المفظ مف والمشتؽ" حر" القديـ المصري االسـ معنى ويشير" ح 
(Hr)أو(Hry), ىو عنو المعبر والمعنى(, فوؽ الذي ذلؾ),(البعيد أو يعمو, ذيال) بمعني 
 (.السماء وجو)  

 لطبيعة إشارة في وذلؾ, القديمة المصرية المغة في وجو تعنى حر كممة ففإ
 ,لممعبود الشمسية الطبيعة إلى تشير تكف لـ إف ىذا الصيد, أثناء عالًيا يطير يالذ الصقر

 تمثؿ ىواليسر  الشمس, تمثؿ اليمنى عينو ,يسماو  صقر أنو إلى األساطير تشير" فقد
, تمثؿ لصدره المميزة والنقاط القمر,  حركتيـ تسبب بينما السماء, يصوراف وجناحاه النجـو
  ( ىيئتو.4الشكؿ ) وي ظير -2"الرياح

, 3" الصقر حورس ذات أىمية كبرى منذ عصر ما قبؿ التاريخ عقيدة" نتفقد كا
أف المعبود رع قد تمثؿ فيو,  فنجدتجسيد اآللية,  يحيرو فالصقر  استخداـ أنتشر كما

قرص   يالمتمثؿ ف يقبؿ أف يأخذ الشكؿ الرمز  االمعبود أتوف تمثؿ في الصقر قديمً  اوأيضً  
 يف المشيورةعيد أخناتوف, ولكف حورس الصقر ىو أكثر المعبودات  يالشمس ف

أعطاه المصري  كما ,ية القديمةاألساطير المصر  يف حورالتجسيد لما أرتبط بو المعبود  
فو  ,(5المقدسة, وىي كما بالشكؿ ) ػ عيف حورسػ القديـ رمزًا لو وىو العيف  تناوؿ  ا 

الرمز والرمزية, ونشػأة العيف كرمز وما ىي األساطير التي تناولتيا, يساعد في فيـ رمز 
في  تأمؿ المصري القديـ لمشمس في عيف حورس والدالالت التي يحمميا في طياتو

                                                           

  .334, صاإلسكندريةدار المعرزة الجامعية,  ,الحضارة المصرية القديمة(: 1989. محمد بيومي مهران ) 1

2.http://www.marefa.org/inbox.php.  
 .36 ص, ساب, مرجع(: 1996) تشيرني ياروسالف.  3
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 ثـالشروؽ والغروب, وعودتيا مرة أخري لمشروؽ مف جديد أيقف أنو البد مف الغروب لو 
اإلشراؽ مف جديد, فإف الموت لديو مجرد مرحمة يمر بيا لمعيش مف جديد حياة أخري, 

تعود لو  -المتوفىروح  -أف البا  وأعتقدالحياة والتجييز ليا,  ليذهلذلؾ أىتـ باإلعداد 
تتعرؼ الروح عمي صاحبيا, وال تييـ  حتىبيا  اىتماموعيناه, فجاء  بواسطةمف جديد 

الروح عمي وجو األرض وال تعود لو, فدعاه ذلؾ لتحنيط الجسد, ودعاه عمؿ أقنعة مف 
 .في حالة تمؼ الجسد االكارتوناج محاولة منو تعرؼ الروح عمي صاحبي

 الرمسٌت والرمس   نشأة 

 الرموز استعماؿ ىعم بالقدرة, و الرمزي بالسموؾ الخبلئؽ دوف اإلنساف يتمتع
, وترتبط الرموز بحياة بإيجاز لمتعبير والعبلمات الرموز الستخداـ اإلنساف لجأ فقد, واستخداميا

بيف الناس, "الرمز لـ ينشأ مف ال  واالتصاؿارتباط وثيؽ ال غني عنيا لتحقيؽ التفاىـ  اإلنساف
اإلنساف مف  اكتسبياف المواقؼ, والعناصر التي شيء بؿ جاء تعبيرًا لما يدور في البلشعور ع

 ةاألدا, فقد كاف اإلنساف البدائي يمارس الفف ويستخدـ الرمز فيو, فيو يمثؿ "9خبراتو اليومية"
 .2التي يميز بيا ما يجيش في صدره مف مشاعر وعما يدور في ذىنو مف أفكار"

 اإلنسافوقد أبدع  نفسو, اإلنساففقد نشأة الرمز مع نشػأت الفف بؿ ومع نشأة 
 عمى واستخداماتيا دورىا يقتصر لـ الرمزيةالرمز كوسيمة تربطو بالعالـ الغير مرئي, فإف 

نما ,مصر القديمة في العقائدية الجوانب  الحياة جوانباستعماليا لتشمؿ  وامتدت توغمت وا 
 جوانب مف وغيرىا األدب, المغة, األساطير, السحر, العمارة, الفنوف بيف ما والمعرفة
 .الحياة

 للرمس  حعرٌفاث

الفمسفي  جاؿنجد لمرمز العديد مف التعريفات التي شممت عدة مجاالت كالم
 ىالعربية يعني عبلمة أو إشارة إل المغةوالنفسي والتشكيمي وكذلؾ في المغة؛ فالرمز في 

شكؿ  أو Signومعناىا عبلمة  Symbol فظاإلنجميزية "ل المغةشيء, ومقابميا في 

                                                           

الرمزيػػة والقػػيـ الفنيػػة ليتجػػاف اآلليػػة فػػي النقػػوش المصػػرية "الػػدالالت (: 2003. نهددي محمددود نايددل ) 1
 . 52 ص, كمية التربية الفنية, جامعة حموان, ماجستير رسالة ,القديمة"

"الرمز في النحت الجػداري فػي الحضػارة الفرعونيػة وحضػارة (: 1999. صالح الدين دبد الحميد حسن ) 2
 .4 صحموان,  جامعةيمة, , رسالة ماجستير, كمية الفنون الجمببلد النيريف"



 984 

Shape غرض  أوObject "عف عبارة" ىو فالرمز, 9يعبر عف شخص أو فكرة أو قيمة 
 ىذا ولكف مرئي, غير آلخر شبيًيا شيء لمعقؿ يصور وىو, مرئي شي عمى يطمؽ مسمي
 وذلؾ ,2"األفكار أو الخواطر أو المعاني تداعي طريؽ عف معو بالترابط ويفيـ يدرؾ األخير
 .يطانيةالبر  المعارؼ دائرة تعريفات أحدث وفؽ

 ىالذىبي "بأنو شيء حسي يعبر بإشارة إل عدنافوعند األدباء والفبلسفة يعرفو 
وجود مشابية بيف الشيئييف  ىقائـ عم االعتبارشيء معنوي ال يقع تحت الحواس, وىذا 

 ىوتعبير, فالمعن ى"ينبغي تميزه بما يحويو مف معن ىيجؿ, ويقوؿ عنو 3في مخيمة الرامز"
ضوع, فالمعني يرتبط بموضوع معيف أيا كاف مضموف ىذا الموضوع, يرتبط بتمثيؿ أو مو 

 .4أما التعبير فيو يكوف بوجود حسي أو صورة ما"
كاسير بقولو "أف الرموز ليست مجرد مجموعة مف الدالالت أو  ارنستويعبر عنو 

العبلمات التي تشير إلي بعض المعاني أو األفكار أو التصورات, بؿ ىي شبكة معقدة مف 
 كما ,5وآمالو ومعتقداتو" وانفعاالتوشكاؿ أو الصور التي تعبر عف مشاعر اإلنساف وأىوائو األ

 فالرمز عممية, بوصفو والرمز منتوج بوصفو الرمز وسمبي, إيجابي بمعنييف, كاسير استعمؿ
 اإلنابة وظيفتو وتكوف معيف, موضوع نحو أو معينة فكرة نحو يبعث فيزيائي أثر مجرد المنتوج؛

 لمتعبير شكؿ إعطاء فيو العممية؛ الرمز أما األشياء, عف "Substitution" حالةاإل أو
 لمرمز األساسية والوظيفة ,"Symbolization" الترميز بعممية يسمى ما وىو الفكر, بواسطة
 الرمز في ألنو ذلؾ وتكامؿ, ترابط في, وكبلىما الحسية المعطيات بناء البناء, ىو العممية
يكوف مف األدوات ووسائؿ  بذلؾ يو, فيدركو الذي العالـ وينظـ يبني الفكر أف كيؼ نرى المنتوج
 .االتصاؿ

                                                           

1. Longman Dictionary of Contemporary English, Published By Longman Group, 

Great Britain, Pitman, Press, p1126.   

, "وأثرىػػا عمػػي القيمػػة الجماليػػة فػػي النحػػت العػػالمي المعاصػػر الرمزيػػة" (:1990. جمددال محمددد زدوز, ) 2
 . 29جميمة, جامعة حموان, صرسالة دكتوراه, كمية الفنون ال

, بيدروت, ص برايدرز دد, دد4, مجمدة دمدم الدنفس, المجمدد الرمزية ةسيكولوجي(: 1949. ددنان الذهبي ) 3
364 ,365. 

الطميعددة, بيددروت,  دار, الفػػف الرمػػزي الكبلسػػيكي الرومانسػػي, (: ترجمددة جددورج طرابيشددي1986. هيجددل )4
 .11ص 

 . 11صالساب,,  المرجع. 5
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, البشري العقؿ فاعمية مظاىر مف مظير أو ذىنية, أداة الرمز أف" النجر سوزافوتقوؿ 
 أنو عنو نقوؿ فإننا الرموز, بعض طريؽ عف اآلخريف إلي فكرتو توصيؿ في المرء ينجح وحينما

 إذف , الفكرة عف لمتعبير يستخدـ الرمز أف النجر تؤكد ىنا, 9"الفكرة تمؾ عف رالتعبي أحسف قد
 حيز إلى المجرد حيز مف ونقميا األفكار عف لمتعبير الذىف ابتكار مف وسيمة أو أداة بالفعؿ فيو

 داخؿ أفكار مف إليو والمرموز الرمز بيف تنشأ التي واالندماج التوحد عبلقة ولكف, الممموس
واعًيا  تأمبًل  بتأممو ويجعمنا وحسًيا, إنسانًيا مضموًنا لمرمز تعطي ما ىي الفني مؿالع سياؽ
 .الداللي ومعناه لجوىرهنصبو 

 الدالالت مف معيف مضموف يصبح بواسطتيا التي الفكرية الطاقة بمثابة الرمز يعد
 ةبصبغ مصبوغة لغة, فيصير الرمز متطابقة وواقعية حسية بعبلمات مرتبًطا الفكرية,

 لمتعبير تكيفت قد ألنيا الفكر بصبغة ومصبوغة انفعاالت, عف يعبر ألنو لغة فيو, الفكر
, وىنا يرتبط الرمز والخياؿ, فإف " الخياؿ ىو القوة الدافعة التي تتحكـ الفكر انفعاالت عف

 . 2في مفيـو الرمز"

 فً الفن المصري القدٌم الرمسٌت

كاف المصري القديـ ىو أوؿ مف لجأ  , وقداإلنساف قدـ قديـ الرمز استخداـ إف
 لغة كانت فيكذا, باألسطورةعنو  ويعبر بالرمز فكره يجسد, حيث كاف الرموز ستخداـال

كانت األسطورة وما أبدع ليا مف مفردات رمزية إال محاوالت منو لفيـ وتطويع  وما, البدء
البد وأف تحمؿ  الطبيعة وظواىرىا المحيطة بو, فيي بكؿ ما تحممو مف صور ورموز, فيي

 عميًقا. مضموًنا فمسفًيا

 الرمز قترفا وقد, حيَّا تعبيرًا يحمؿ فيو لممعرفة رمزًيا شكبًل  الفف وباعتبار
 وىذه, رغبة عف التعبير ىو الفني النشاط فبالفف أل  ارتبطوا, وكذلؾ بالعقيدة واألسطورة

, وىو ما يمكف والرمز ياؿالخ عالـ إلى فانصرفت, الواقع عالـ في تمبيو ليا تجد لـ الرغبة
رؤيتو فيما تركوه لنا ليبقي شاىًدا عمي قدرة المصري القديـ في أبداع رموزًا, ليحيا مف 

 خبلليا في كافة نشاطاتو اليومية المتعددة. 

 والكونية, العقائدية لرؤيتو الفقري العمود بمثابة القديـ لممصري بالنسبة الرمز كاف
 القديـ المصري حاوؿ والتي, القديمة المصرية الفنوف شتى في وأمثمتو أشكالو تجمت ولقد

                                                           

 .315ص  ,, مكتبة مصر لممطبودات, القاهرةفمسفة الفف في الفكر المعاصر (:1988براهيم). زكريا إ1

2 . Fleming (1940): D.Christian Symbols in World Community, New York, p 10. 
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بعد الموت, وأف الرمزية  األخرى حياتو ومقومات بؿ وقيمو أفكاره تسجيؿ خبلليا مف
الكاممة في الفف المصري القديـ تظير في أسطورة إيزيس وأوزيريس حيث يرمزاف إلي 

 الشمس والنيؿ, وىما مصدرا حياة  في مصر القديمة. 

"السمة األساسية لمفف الرمزي تظير في الفف المصري القديـ ىي التوافؽ بيف إف 
المدلوؿ ونمط التمثيؿ, فميس اليدؼ مف تصوير األشكاؿ الفنية أو األفعاؿ اإلنسانية أف تمثؿ 
لذاتيا بما فييا مف خصوصية فردية, بؿ إف اليدؼ أف تكوف بحكـ صفتيا التي ترتبط بمدلوؿ 

, فالفف المصري القديـ ما ىو إال سمسمة مترابطة مف 9لو وتمميًحا لو"أوسع إشارة إلي اإل 
 الرموز.

 العٍن كرمس عند المصري القدٌم  دور

 يحيط ما بكؿ رتبطفجعميا ت ,القديـ المصري وفكر حياة في ىاًما دورًا الرموز لعبت
 اؼكالجف ومتقمبة متغيرة, أو كانت ثابتة, طبيعةفي ال مختمفة كونية ظواىر مف بو

 البيئة مف رموزه فاستمد, الشمس وكسوؼ القمر وخسوؼ والبرؽ والرعد والسيوؿ
, فنجده إليو رمز ما وبيف بينيا الربط خبلؿ مف فيميا لو يسيؿ بحيث بو, المحيطة

 لكؿ وأوجد الظواىر المحيطة بو, ىذهاستخدميا لئلشارة إلي تمؾ القوي الخفية التي تحرؾ 
 .والرمزية الخياؿ عميو غمب سبًبا ذىنو أثارت ظاىرة

 صمة أو صفة عمى يستندأساًسا  حيوانية ىيئة في ما" إلو" وتصوير لتجسيد وكاف
 الياـ أف إال ,اعتقادهفي  – والوظائفية الشكمية الحيواف ىذا خصائص وبعض اإللو بيف
قرت قد الحيوانات ىذه أف التمثيؿ ىذا في المصرية, وأصبح  اآللية ليذه كرمز وقدست و 
التسمية كشفتيا  وىذهحدة, تسميتو الخاصة وصورة ترمز وتدؿ عميو,  ىإلو عم لكؿ

 المميئة الييروغميفية بالكتابةالنقوش الجدارية مكتوبة بالمغة المصرية القديمة, وىي 
 أسماءه. بكؿ لحورس صورة ىو مقدس كطائر الصقر, فكاف بالصور

ف مف أسباب استخداـ الصقر لمداللة عم أنو  طائر  -اعتقادىـفي  – حورساإللو  ىوا 
الطيور المعمرة يعيش لفترة طويمة, كما "أنو الوحيد بيف الطيور القادر عمي  ومفقوي جًدا, 

ظيره  ىيطير عم أف ىمواجية الشمس المحرقة, ويستطيع الطيراف لعمو شاىؽ ... ولو قدرة عم

                                                           

, كميدة ادداب, ماجسدتير رسدالة, "ودالالتيا في الفف القبطي الرمزية"(: 2009. دداء محمد بهي الدين ) 1
 .   109 ص, اإلسكندريةة جامع
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طيراف كأنو يخترؽ ,  ولو مف العمو الشاىؽ الذي يبمغو في ال9وعيناه في مواجية الشمس"
قرص الشمس, وقد أعتقد "أف السماء ىي البيت األوؿ لئللو, والصقر ىو ساكف السماء, ولذا 
فيو .... جدير أف يتجسد فيو ... وىو رمز الممؾ وسيط اآللية بيف ساكني السماء مف اآللية, 

ص ور اإللو  فقد لممعبود الصريحة الحيوانية الييئة عف وبعيًدا, 2وساكني األرض مف البشر"
ذلؾ بديؿ  ستخدـ(, وا6) الشكؿيظير في  كما –غالًبا في شكؿ آدمي برأس صقر  حورس

 .مجازي لمشكؿ المقدس
 ما بمعبود منيا كؿ ارتبطت وعبلمات برموز اآللية لبعضالمصري القديـ  رمزفقد 

ائـ أساسية كانت "الرموز والتعبيرات الرمزية دع فقد ما, لعبلقة أو لحادثة أو ألسطورة وفًقا
التي تنشأ عنيا ... ثـ يتضح الدور الرئيسي الذي تمعبو  االستجاباتتكمف أىميتيا في 

 ىذه دراسةالرمز  لفيـ واستمـز, 3األسطورة وأىمية الرموز الفنية التي تنتمي إلييا"
 الرموز بطبيعتيا بؤرة التأمبلت الخيالية إف, "إليو المرموز واإللوالتي أبثؽ منيا  األسطورة

لو مف أصؿ دينوي, فالرموز  حتىاألسطورة  لـأو العواطؼ التي تنتمي بدورىا إلي عا
تخمؽ أشكاؿ معقدة  حتىىي قابمة لئلمتزاج أو التداخؿ  ليست وحدات قائمة بذاتيا إنما

, ويجعؿ ذلؾ مف الرمز الصيغة المناسبة التي تصمح لمتعبير عف الحقائؽ 4محيرة"
أف األسطورة بما تشممو مف أساليب  ىالرمز واألسطورة عم المجيولة, وتبني العبلقة بيف

 كأفتعبيرية, وما تسرده داخميا مف شخوص واآللية فيي تحمؿ بباطنيا تفسيرات رمزية, 
  .حور س عيفحورس برمز  لئللو يرمز

أىـ الرموز التي شاع استخداميا عند المصري القديـ, فقد  مفالعيف  كانتفقد 
ألساطير والعقيدة المتغمغمة في نفوسيـ, فقد اعتبر مصري القديـ قوتيا مف قوة ا استمدت

 ترتبط األسطورة أف, وحيث 5االسـ الذي استخدـ" أختمؼميما  الكبرىالعيف "رمزًا لآللية 

                                                           

1. P. Lacou ET H.Chevrier : Une Chapelle de Sesostris, Ler A Karnak, Le Caire, p222.  

"اإللو حورس نشأتو وعبلقتو بالممكية منذ فجر التاريخ وحتي نياية (: 1987. زكية زكي جمال الدين ) 2
 .    11, ص , كمية ادثار, القاهرةدكتوراه رسالة, "الدولة القديمة

 . 25(: مرجع ساب,, ص2001. جيهان زوز, أحمد) 3

 .30, صبيروتدار الشرو,,   ,الديانة المصرية القديمةأحمد قدر,,  ترجمة(: 1988. رندل كالرب ) 4

5. Craw Ford, O, G, S (1957): The Eye Goddess, London, sonnt, P33. 
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دراسة األسطورة,  ىلجأت الدارسة إل فقد, فييا األساسية المادة باألحرى فيو بالرمز
 .ي الحضارة المصريةماىيتيا, ودورىا في نشأة العيف كرمز ف

 األسطورة فً نشأة العٍن كرمس دور

 بيا يقصدوف وىـ ,"األباطيؿ" بمعنى" األساطير" لفظة الجاىمية عرب َعرفتَ 
 الجاىمي المفيـو, فأكد الكريـ القرآففي  وجاءت, صحتيا مف يوثؽ ال التي القصص

 إف﴿" المؤمنوفرة "كتابو العزيز سو  في المعنى ىذا لنفس حاممة مرات تسع وفكرىا, لمفظ
, وعرفت في معاجـ المغة العربية "األساطير بمعني 83 اآلية ﴾ األوليف أساطير إال ىذا

 .9األباطيؿ ومفردىا أسطورة أو أسطارة"
"مشتقة مف سطر األحاديث, وموضوعاتيا إضافة لآللية تناوؿ األبطاؿ  واألسطورة

تناسب العصر والمكاف التي الغابريف, وفؽ لغة وتصورات وتخيبلت وتأمبلت وأحكاـ 
صيغت فيو, وشكؿ األنظمة, والمستوي المعرفي, وىي في ذلؾ الوقت تشكؿ ثقافة 

لدوافع نفسية لدي المصري القديـ تعينو عمي فيـ  نتجو, نشأة األسطورة 2عصرىا"
الظواىر الكونية المحيطة بو, فأطمؽ لخيالو عناف تفسيرىا وعبر عنيا في سطر األحاديث؛ 

 ما يجوؿ ذىنو مف صور خيالية.عبر عف 

فكانت األسطورة وليدة الوعي اإلنساني والبلوعي في آِف واحد, فيي السجؿ األمثؿ 
لمفكر ودوافعو في مراحمو األولي, وىي ثقافة أجياؿ متعاقبة فمـ يدعي أحد تأليفيا, فناليا مف 

وصًفا معرفًيا, وليا  الحذؼ واإلضافة والتعديؿ ما قد ناؿ, فيي بذلؾ نتاج معرفي جماعي يجسد
ماضًيا وحاضرًا ومستقببًل, فاألسطورة بنية مركبة مف تاريخ وفكر وفف  االمتدادمف القدرة عمي 

مجردة يصعب  كاروحضارة, فقد ا ستخدـ فف األسطورة كحاوية لبعض الرموز مف أجؿ توضيح أف
 واألمور المعنوية.  االجتماعيةإدراكيا كالعقائدية واألحواؿ 

 
 
 
 األسطورة بالعقٍدة المصرٌت القدٌمت عالقت

                                                           

, مػػاـ محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الػػرازيمختػػار الصػػحاح لمشػػيخ اإل(: 1926. محمددود خدداطر )1
 .298القاهرة, ص

 .    24,25, المركز المصر, لبحوث الحضارة, القاهرة, ص األسطورة والتراث(: 1999. سيد القمني )2
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لمعقائد دورًا  فانبثؽ كانت األسطورة غير مفروضة فيحؽ لمناس تصديقيا أو رفضيا,
ليكوف موجًيا, ومخطًطا مف قبؿ وعي فئة مميزة تمثمت في الكينة, فكانت العقائد أداة قمعية 

مف بنية العقيدة  أقوي مف األسطورة لجعميا تصبح اعتقاد مفروض, فكانت األسطورة جزء
المصرية القديمة وطقوس العبادة, لكنيا لـ تتخذ صفة اإللزاـ, فخضعت لحرية اإلنساف مما 

لعبت األسطورة دور  وقد جعميا عرضة لمتغير مف قبؿ كافة القوي التي يمكف أف تستفيد منيا,
ترسيخ عادات  ىالدستور االعتقادي لتفسير الواقع وتؤمف المستقبؿ, فكانت ليا غايات تيدؼ إل

 الحضارة فمسفة عف تعبير أصدؽاألسطورة  تعتبرإجتماعية, وتدعيـ سمطة العشيرة, كما 
 والخياالت والصور باألحاسيس يمدنا الذي الجمالي الشكؿ بمثابة فيي القديمة؛ المصرية
 .القديـ الزمف في األذىاف في سائدة كانت التي والعقائد

الخصائص, منيا تجسيد الصفات, وما لو وكانت لؤلسطورة المصرية العديد مف 
مف دور ميـ في جعؿ العالـ اإلليي واقع ممموس, كما يوجد بيا تغيير ولكنو يميؿ الي 

واالستمرار, ورغـ التناقض في التصورات األسطورية وتداخميا وتعقيدىا إلي  افظةالمح
ة لمعالـ اإلليي, إنيـ أمنوا بيا مجتمعة, واستخدـ الرمز لمتعبير عف التصورات األسطوري

لجعمو عالـ ممموس بالنسبة لو, "فإف كؿ رمز لـ يكف بتصور أسطوري ولكؿ تصور 
أسطوري ىو رمز لكائف مف العالـ اإلليي ويصدؽ الرمز إذا استطاع تحقيؽ الحماية, ومف 

 .9ثـ باتت العيف رمز لمقوة المدمرة والضوء المغشي لؤلبصار"
ألساطير والمعتقدات المصرية القديمة, فيي ولما كانت لمعيف مكانة خاًصا في ا

الرموز اليامة في  كأحديعينو ىكذا, وضعت العيف  وع"رمز لئللو الذي خمؽ البشر مف دم
المادي أي االىتماـ بيا  ىالمستو  ىليا أىمية عم جعؿ إنو حتى, 2أساطير مصر القديمة"

والتوابيت والتماثيؿ كعضو لئلبصار وحمايتيا وتجميميا وترصيع موتاه بأعيف صناعية, 
مكانة في لغتو, لما أدركو مف قيمتيا ومكانتيا العقائدية في  احتمتأيًضا, كما إنيا 

عيف اإللو التي ال تغفو عف حمايتو ورعايتو, لذلؾ اتخذىا  اعتقادهأساطيره, فيي في 
 كتميمة تحميو مف كؿ الشرور.  

 (الوچاثأهم األساطٍر الخً حناولج  عٍن حورش ) ومن

                                                           

 . 215(: مرجع ساب,, ص1988. رندل كالرب )1

سػتمياـ فػي التصػوير "الشكؿ والمضموف األسطورة في الفف المصػري كمػدخؿ لئل(: 1997. طار, حسن)2
 . 75, كمية التربية الفنية, جامعة حموان, صماجستير رسالة, المعاصر"



 991 

 األوزيرية. سطورةاأل .1
 المفقودة(. حورسخسوؼ القمر )عيف  أسطورة .2
 )حورس البحتي(,  القرص المجنح أسطورة .3
 )دمار البشر(.   ءإنقاذ البشر مف الفنا أسطورة .4
 .الغضبى سعيف حور  أسطورة  .5
 : األسطورة األوزٌرٌت  أولً 

لي بيف قوي ىي مف أقدـ وأىـ األساطير المصرية القديمة التي ارتبطت بالصراع األز 
أزلية وكونية, كما أنيا ذات جذور تاريخية ضاربو في القدـ  بإحداثالخير والشر, وارتبطت 

أوزيريس وىو  حوؿاألسطورة  أحداث تتعمؽ بنشأة وشرعية الممكية في مصر القديمة, وتدور
 9ستقرىا")أوزير( في المغة المصرية القديمة, و"يبدو أف معناه حدقة العيف أو مػل اإلغريقياالسـ 

العرش, وأختو ىي )نبت  وتعني إيزيستدعي  باإلغريقيةفكاف ممؾ عادؿ, وقرينتو )إزت( وىي 
وىو أخو أوزيريس أيًضا  ستومعناه سيدة القمعة, وزوجيا  نفيتس اإلغريقيحوت( وأسميا 

 قتمو حسًدا وقتؿ أيًضا معاونيو. يالذ

, فقد الجنائزي ما بعد الميداف إلى الدينية األسطورة مف الناحية أىميةنطاؽ  أتسع
إلى الموتى في  المعابد كينة األطعمة التي يقدميا أفراد العائمة أو مف القرابيف ارتبطت

يقيسوا  فيـ, أوزوريسألبيو  حورسقدميا  التي حورس عيف غرفة الدفف منطقًيا بقرباف
كانت ىذه الحمقة مف األسطورة متساوية مع تفاعبلت أخرى بيف اإلنساف  ,ذلؾ ىعم

لعب الكاىف القائـ عمى المعبد  ,لممعبد طقوس القرابيف في, فاإلليية المممكة والكائف في
ىذه  يتسمـ إلو وأي ,حورس عيف دور حورس, وأصبحت اليدايا المقدمة لئللو بمثابة

 اعتباره مساوًيا ألوزوريس لحظًيا. يتـاليدايا 
 
 
 
 : أسطورة  خسوف القمر)عٍن حورش المفقودة( ثانًٍا

في عصر الدولة الوسطي, وتعد  الموتىتوابيت  ىاألسطورة عم ىذه دونت
 أحد مراحؿ الصراع الدامي بيف حورس وست؛ بيف الظممات والنور,  وتدور سطورةاأل

مف  حورس, ومر عمييما خنزير أسود فزع رعيجمس مع  حورس"بينما  األسطورة أحداث

                                                           

 .    40(: مرجع ساب,, ص1996) . ياروسالف تشرني1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
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أف تنظر  رع نعـ رأيتو, فيؿ لؾشكمو, وسأؿ رع ىؿ رأيت ىذا الخنزير األسود؟ , فأجاب 
الخنزير صرخ صرخة مدوية, ألف ىذا  حتىيمتفت إليو  حورس, وما كاد إليو مرة ثانية؟

 فأخذ حورسالشرير, أما  ستوقاؿ لقد عرفتو إنو  رعرماه بسيـ ناري أصاب عينو, فجزع 
 ستلكف ييرب بدوف معاقبتو, و  ستالذي أصاب عيني, ال تدع  ستينتحب قائبًل إنو فعبًل 

 حورس, وقاؿ دعوا حورسلما أصاب  رعالذي كاف متخفي في شكؿ الخنزير أختفي, وتألـ 
حورس بسيـ  عيفالذي أصاب  ستيستريح مما أصابو, إنو المعيف  حتىسريره  ىيستمقي عم

بو, ففرح بيذا  مدينة رعصحتو ونظره, وىبو  وأستردمف إغمائو  حورسناري, وعندما أفاؽ 
 . 9الببلد" واحتفمتلسحب ا وانقشعتالعطاء 

خبلؿ أحداثيا يمكف استنتج أف ىي ما إال تفسيرًا لظاىرة خسوؼ القمر  ومف
والصراع بيف النور والظبلـ, عندما يقع القمر في ظؿ األرض يحدث خسوؼ لمقمر, ويظير 

بسيـ  ستحورس التي أصابيا  عيفتميؿ لمحمرة وكأنيا  يالقمر بصورتو الشمعية الت
حورس اليمني وأنيا تمثؿ الشمس, وأف العيف اليسري  عيفمف المعتقد أف " وأصبحناري, 

 .2التي تمثؿ القمر" چاتالتي تعرضت لمخطر ىي عيف الو 
 المصرية الديانة مف المفاىيـ فيىذه العديد  المسروقة حورس عيف تمثؿ حيث

األدوار الرئيسة التي يقـو بيا حورس كون و إلًيا لمسماء, أف عينو اليمنى  ومفالقديمة, 
أو إتبلؼ عيني حورس تعادؿ إظبلـ القمر  سرقة فإف ,القمر ىي واليسرى الشمس ىي

, وىذا الصراع فيما يبدو يحدث كؿ شير, وفي الخسوؼ أثناء أوخبلؿ مراحمو المختمفة 
اآللية بما فييا إيزيس  تقـو أو عينو المفقودة استرجاعيقـو حورس ب أفاألسطورة سواء 

لو أو شفائو, فإف استعادة عيف حورس إلى جسده تمثؿ عودة القمر  بإعادتيا تحوت أو
 .إشراقو كامؿ إلى

 : أسطورة القرص المجنح)حورش بحدحً(ثالثًا

األسطورة مسجمة عمي الجوانب الداخمية لمجداريف الشرقي والغربي  ىذهوجدت 
ميفي طويؿ يتكوف مف خمسة نصوص, األوؿ منيا المحيطيف بمعبد إدفو, في نص ىيروغ

                                                           

فػػي الحضػػارة  چػػات"الو  (:1997محمددد دبددد المقصددود ) هددد,(: 1997المقصددود ) دبددد محمددد. هددد,  1
, كميدة ادثدار, ماجسدتير رسدالة, ة الدولػة القديمػة"نيايػ حتػىالمصرية القديمة منذ العصػور التاريخيػة 

 .  38جامعة القاهرة, ص 

 . 38, صالساب, مرجع. ال 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
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 96 ىاألسطورة "ويبدأ مف الصؼ الثاني عمي الجدار الغربي, وىو مقسـ إل ىذهيتناوؿ 
 يفية, وقد نقشت الكتابة الييروغم93: 5منظرًا, يحتؿ ىذا الجزء مف األسطورة المناظر مف

وب إلي الشماؿ, مما يشير الجنوب, بينما المناظر الباقية تتجو مف الجن ىمف الشماؿ إل
حورس ابف  اشتراؾيتبع ىذا الجزء مباشرة  األخرىمحاولة الفناف فصؿ كؿ منيا عف  ىإل

 . 9إيزيس في المرحمة الثانية مف األسطورة"

 -44)قيصروف( عاـ  عيد الممؾ بطميموس السادس عشر ىيعود ىذا النقش "إل
ف كاف ىذا النقش يضـ  31 عيود أقدـ مف ذلؾ بكثير,  ىود إلعناصر تع بالتأكيدؽ.ـ, وا 
حور أختي تماًما مثؿ دور  رعاألسطورة يتخذ حورس دور األبف الذي ينتقـ ألبيو  فيف

مختمفاف بؿ ىما  لييفبإ ليس, ويرجح أنيـ أوزريسألبيو  ـينتق ىإلابف إيزيس  حورس
 آلو واحد تعددت صوره, وتعددت طرؽ تمثيمو. 

 رئيس ستكممثؿ لمخير في مواجية  رسحو  الدامي بيف وكما يتجدد الصراع
واجيات  ىاألسطورة تفسير لوجود قرص الشمس عم تقدـلممتآمريف وممثؿ لمشر, و 

دور العيف المجنحة بدور  استنتاج كفحورس المجنحة, ويم بعيفأحياًنا  واستبدالياالمعابد 
ىو حور أختي في سياؽ األحداث األسطورية أف يؤديو و  رعقرص الشمس الذي أفترضو 

  (.7كما يظير في الشكؿ ) -دور الحماية مف األعداء
 ( البشر دمار)الفناء من البشر إنقاذ أسطورة: رابًعا

ىي واحدة مف أروع األساطير المصرية فإف أسطورة دمار البشر كما يطمؽ أحياًنا, 
َتروي لنا ميؿ اإلنساف لمشر والخطيئة, التي جعمت اإللو يغضب غضب اإللو ويقرر 

األسطورة كاممة في مقبرتيف مف األسرة  ىذهـ, كما تروي لنا مغفرتو بعباده, "دونت معاقبتي
التاسعة عشر ىما مقبرة ستي األوؿ ومقبرة رمسيس الثاني, وفي مقبرتيف مف األسرة 

 .2العشريف ىما مقبرتا رمسيس الثالث ورمسيس السادس"
, وأف رالميؿ والنيا لظاىرة تعاقب ميثولوجي يرإنيا تفس ىاألسطورة عم ىذهتنطوي 

)الشمس( عف األرض تارًكا تحوت وراءه يمثمو القمر, حيث  رعغروب الشمس يمثؿ رحيؿ 
جاءت األسطورة بدورًا ىاًما لتفسير ظاىرة كونية محيطة بو فيي ما كانت إال محاولة منو لفيـ 

                                                           

 . 46, صساب, مرجع(: 1997محمد دبد المقصود) هد,.  1
 . 50, صالساب, المرجع. 2
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 مف لمبشر خالقةال العيف ىو اإللو لعيف مختمًفا دورًا" األسطورة ىذه تتضمف كماالظاىرة,  ىذه
  . 9"ضدي بكممات تفوىوا, عيني مف خمقتيـ الذيف البشر رع قوؿ خبلؿ

 الغضبىحورش  عٍن أسطورة: خامسًا

الرمز دوف باقي األساطير وتداخؿ التصورات األسطورية  استخداـاألسطورة ب ىذه تتسـ
د أسطورة دمار مر العصور وتداخؿ أحداثيا أيًضا, ومف تمؾ التصورات أنيا تأتي بع ىفييا عم

اإللية  ىحتحور الجميمة إل ةاألسطورة حيف تتحوؿ عيف رع مف صور  أحداثالبشر حيث تواصؿ 
سمخت القوية المنتقمة عندما بعثيا أبييا لخمد نار المتآمريف مف البشر, "ولكنيا لـ ترجع 

عندما تعود لصورتيا الجميمة حتحور, و  استرضائيافأرسؿ كبًل مف شو وتحوت إلحضارىا, وبعد 
اإللية  رمزػ جبينو كثعباف  ىعادت وجدت عيًنا قد نمت مكانيا, وعندئذ وضعيا اإللو عم

, رعجبية  ىفي قوتيا كالثعباف عم سمخت, حيث يتجمي عنؼ 2يحميو ويرمز لقوتو" ػ چيتودا
رأسو وتطمؽ زفيرىا الناري ضد أعداءه, إف  ىتستقر عم تفنوتفي السماء, فإف  رعفعندما يرتفع 

 باستيت, وتظير عند الفرح في صورة سمختعندما تكوف غاضبة تكوف في ىيئة  تتفنو 
 .تفنوتفي  تحدتافوىاتاف الصفتيف م

 

 ( كخمٍمت چاثعٍن حورش )الو نشأة

داخؿ حياة المصري القديـ اليومية؛ فيو لـ يبقييا حيز  چاتعيف الو  تتغمغم
ير مف حياتو فيو يؤمف المعابد وطقوس العبادة والطقوس الجنائزية, فشغمت حيز كب

ويعتقد في عيف اإللو التي تراقبو وتحميو وترعاه مف قوي الطبيعة المحيطة بو, فإلتمس 
التمائـ فيي تجعمو يشعر  بيذهالمتحكمة في ظواىر الطبيعة  مقدسةالحماية مف القوي ال

بيا كؿ ما  "يقصد التميمة, و الكبرىوكأنو في حماية اإللو ومعيتو, فقد أعتبرىا رمزًا لآللية 
عنو أو منحو  األذىشيء ما لحمايتو, أو لدفع جميع أنواع  ىيحمؿ أو يعمؽ أو يوضع عم

في الحرب أو  واالنتصارالقوي والخصب والبركة أو بغرض التوفيؽ في الصيد والنجاح 
 . 3جمب الحظ السعيد والفأؿ الحسف"

                                                           

1 . Budge, E.A.W (1912): Legends of the Gods, London, p17. 

 .42( : مرجع ساب,, 1997. هد, محمد دبد المقصود ) 2

التشكيمية لمتمائـ واألحجبة المعدنية, واإلفادة منيا في عمؿ  الصيغ"(: 1999. مني محمد أحمد ) 3
 .   19, صان, رسالة ماجستير, كمية التربية الفنية, جامعة حمو مشغوالت معدنية مبتكرة"



 994 

ر عنو والمرض حمايتو ودرء الش ىيؤمف بأنو يعمؿ عم اإلنساففيي كؿ ما يحممو 
, 9مف الخرز" اإلنساف ىواألرواح الشريرة والنظرة الشريرة, وىي في المغة العربية "عوذة تعمؽ عم

 ؿىيئة أشكا عمىتصنع  التميمةفكانت  ,الشر ولدفعالحماية  بغرضالتمائـ ترتدي  كانتفقد 
عني الشفاء أو أو الرموز المقدسة, وكانت تعرؼ في المغة المصرية باسـ )وجا( التي ت اآللية

 چات( وتعني تميمة, فعيف الو نختو)مكت حعو( حامية الجسد أو )سا( وتعني الحماية أو )
األسطورة األوزرية, فيي ذات أصوؿ  ضمفالمضيئة  كاممةعيف اإللو السميمة ال باعتبارىانشأت 

 ىعمقوي الخير الممثمة في حورس وأوزيريس  بانتصارعند المصري القديـ  ارتبطتأسطورية, "
 . 2الشر واألمراض والعواصؼ والجفاؼ الممثمة في اإللو ست" ىقو 

فيي ارتبطت بعديد مف اآللية  ػ أي أف كاف اإللوػ باإللو  چاتارتبطت الو  وقد
بصبغة عقائدية لما تحممو مف دالالت رمزية في كؿ أسطورة  چات, وصبغت عيف الو الكبرى

إلشفاء  نتجوزًا لمشفاء, والصحة واالكتماؿ الخير ورم النتصارتعمقت بيا, فيي تمثؿ رمزًا 
األوزيرية, وأصبح ليا أىمية في  لؤلسطورةتحوت ليا بعد أف مزقيا ست, وىذا طبًقا 
 –إلحياء القمب وفتح الفـ والعينيف  المتوفىالطقوس الجنائزية كتميمة توضع مع الممؾ 

 (. 8كما في الشكؿ )
الشمس المجنح الذي ظير في تحمؿ دالالت رمزية مف دور العيف كقرص  كما

األعداء, وبذلؾ أصبحت  ىعم واالنتصارأسطورة القرص المجنح حيث كانت رمزًا لمحماية 
تميمة إلرضاء اإللو وطمب الحماية منو, وكانت أيًضا تمثؿ تميمة تجمب لو القوة والنشاط 

و رع رع أ -أي أف كاف -الشمسية, فيي عيف إلو الشمس بالعقيدةوالصحة, فيي ارتبطت 
 السماء.  سيدحور أختي أو حورس 

, األعمىىبلؾ البشر ىي القوة الضاربة لئللو  أسطورة"عيف رع" وىي حتحور بحسب  فكانت   
شيء  رؤية كؿ ىقدرة عم چاتقوة الشمس بداخمو, ولعيف الو  ممؾالتميمة كأنما  ىذهفتجعمو 
لتحميو مف  چاتتميمة الو  , كما "استخدـ المصري3البدني واإلخصاب العاـ" االزدىاروتعطي 

    .4العيف الشريرة التي تسبب المرض" أو  irt bintتأثير النظرة الشريرة
                                                           

 .79(: مرجع ساب,, ص1926. محمود خاطر) 1

 .144, صساب,(: مرجع 1997. هد, محمد دبد المقصود ) 2

 .    215, القاهرة, ص"الموتي وعالميـ في مصر القديمة"(: ترجمة أحمد صميحة, 1987. سبنسر ) 3

4 . Budge, E.A.W (1930): Amulet and superstitions, Oxford, p361.   
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في مفعوليا  لبلعتقادمف أكثر التمائـ استخداًما وانتشارًا عند المصري القديـ  فأصبحت
, فقد وضع كؿ جزء مف الجسد في حماية تمؾ ليمني( تميمة لمعيف ا9الشكؿ ) ويظير, يالسحر 

أف تكوف مع المومياء لممساعدة في العالـ اآلخر, كما  اىتموالتمائـ أو ما قد تحققو لو, ولذلؾ ا
, واستخدـ مواد بعينيا (91) كما بالشكؿ -الحمي نفوش فينجده استغؿ القيمة التمائمية ليا 

المواد في  ىذهفي تمؾ الصناعة "كالعقيؽ, والبلزورد, والفيروز, والجمشت؛ حيث احتفظت 
ميا بموف الحياة الدـ, واألخضر لوف اإلنبات والتجدد, وزرقة الماء ومممكة السماء, كما داخ
  .9"اإلشراؽالذىب بموف أشعة الشمس وأبدية  ظاحتف

 وةالمراكب والمجاديؼ إيماًنا منو بأنيا رمز لمنح الق ىكانت ترسـ عم قدو 
لرحمتو في العالـ  عدادهاستوالحماية, ولـ يقتصر دور العيف في حياتو اليومية بؿ شممت 

التوابيت  ى, وكانت ترسـ عم2"لممتوفىاألخر, فكانت "توضع في لفائؼ المومياء كقرباف 
كذلؾ رسمت في تصوير جدراف المقابر, وشكمت العيف دور في المغة  المتوفىلحماية 

العبلمات أو الرموز التي عبرت عف األعماؿ واألفعاؿ  كإحدىالييروغميفية عندما ظيرت 
تيرت كرمز أسطوري نظرًا عيف كالرؤية واالنتباه والمبلحظة...لمتصمة بالا وغيرىا, فيي اخ 

, وكمحور أساسي دار عميو الصراع بيف حورس اإلنسانيألىميتيا كعضو في الجسـ 
وست في األسطورة, كما استخدمت أجزاؤىا في الحساب وكوحدة مكياؿ لتقسيـ الغبلؿ 

 اج, وما يحتـ عميو فعمو في ىذا اليـو أو ذاؾ. والجرعات الطبية والفمؾ واألبر 
دور العيف كعضو ينير لو العالـ الخارجي, فيي  ىوقد اىتدي المصري القديـ إل

دراكوسبيمو لممعرفة  لؤلشياء والحياة, وىي لو نجاة مف األخطار, ولو فييا سبيبًل  وا 
رات الوجو, وبمغت مف لممارسة حياتو اليومية, وىي العنصر الوحيد الذي يظير ويميز تعبي

بيا أنو ميزىا في رسمو, فكاف يرسميا منظورة مف األماـ  اىتمامومظاىر الدقة في 
جانب فتبدو العيف كاممة مكتممة, وليس ىناؾ ما يحجب النظر, وقد بدت  ىمنحرفة إل

العيف فائقة االتساع مسحوبة مف الطرفيف يوضحيا نقش خط الحاجب مف المنظور 
 لممرأةحقيقتيا, كاممة مميئة بالحيوية, وقد أعطي  ىد أف يظيرىا عماألمامي, فقد أرا

والبصير؛  األعمىميز عيف  كمامبلمح لطيفة, وعيناف واسعتاف لوزيتا الشكؿ والتكويف, 

                                                           

1 . Aldred, C (1971): Jewels of the Pharaohs, London, p15. 

 . 43الشرقية, بيروت, ص الدار "مجوىرات الفراعنة",(: ترجمة مختار السويفي, 1990. سريل ألدريد ) 2
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"بخطوط قصيرة, منحنية, عميقة, غائرة في محجر العيف, كأنو  األعمىفنجده صور عيوف 
 .9يجاىد لفتحيا قميبًل"

العيوف الصناعية لتحؿ محؿ العيػوف الطبيعيػة بعػد عمميػة التحنػيط فػي  إنو استخدـ حتى
الموميػػاوات, وقػػاـ بتطعػػيـ تماثيمػػو بتمػػؾ  ىالموميػػاوات, وفػػي األقنعػػة الجنائزيػػة التػػي توضػػع عمػػ

, وبيػا تسػتطيع األرواح التعػرؼ والعػودة تػدب فػي أصػحابيا لػتالعيوف إيماًنا منػو بػأف الحيػاة مازا
ترتقػػي  صػػاحبيا تظػػؿ ىائمػػة فػػي األرض, وال ىف لػـػ تتعػػرؼ الػػروح عمػػلؤلجسػػاد مػػرة أخػػري, فػػإ
, وقػد بػدأت صػناعة العيػوف فيمػا قبػؿ التػاريخ باسػتخداـ الحجػر والقواقػع, لتصير في معية اآللية

بمغػػت مػػف الدقػػة فػػي الدولػػة القديمػػة أف العيػػوف  حتػػى, وتطػػورت 2و"خػػرزات حمقيػػة مػػف الصػػدؼ"
يف كػػالجفوف, القرنيػػة, إنسػػاف العػػيف, القزحيػػة, والثانيػػات الصػػناعية كانػػت تمثػػؿ "أىػـػ أجػػزاء العػػ

العػػيف شػػكؿ  ىأو الفضػػة, حيػػث أضػػافت عمػػ حػػاسالنصػػؼ ىبلليػػة, وقػػد صػػنعت الجفػػوف مػػف الن
 .لؤلعمى, وكانت العيوف في التماثيؿ ذات نظرة عميقة تتجو 3األىداب"

  والخوصٍاث: النخائج

 نتائج ىي: عدة ىسبؽ توصمت الباحثة إل ومما 
 المصري القديـ دورًا ىاًما في ظيور العيف كمفردة تشكيمية. ىلد طورةلؤلس .1
إلثراء الحضارة  مصدرًاالعيف كمفردة تشكيمية في الفف المصري القديـ  شكمت .2

الحمي و والتوابيت جدراف المعابد والمقابر  ى, فقد كانت ترسـ عمالمصرية القديمة
الحساب وكوحدة مكياؿ لتقسيـ  استخدمت أجزاؤىا في المراكب والمجاديؼوالتمائـ و 

 .  الغبلؿ والجرعات الطبية والفمؾ واألبراج
 لدي المصري القديـ يحمؿ العديد مف القيـ الفنية والجمالية والفمسفية. عيفال رمز .3

 
 
 
 

 سبؽ توصمت الباحثة لعدة توصيات ىي: ومما 
عف رؤية الفف المصري القديـ مف خبلؿ أسس نقدية وتشكيمية, كبديؿ  إعادةػ  9

 سات النقدية األجنبية لو.االدر 
 عف النقؿ الشكمي لممفردات التراثية, والتعمؽ في دراستيا وتحميميا. البعدػ  2

                                                           

 .6ساب,, ص مرجع(: 1997دبد المقصود ) دمحمو  هد,.  1

"المواد والصناعات عند قدماء , محمد زكريا, اسكندر زكي(: ترجمة 1991. الفريد لوكاس ) 2

 .169القاهرة, ص المصريين",

 .18(: مرجع ساب,, ص1997) ودالمقص دبد محمود هد, . 3
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 بالدالالت الرمزية لممفردات التشكيمية في الحضارة المصرية. االىتماـػ 3
 

 

  

 (9) شكؿ
يتضح فيو: ظاىرة الكسوؼ الكمي لمشمس  منظر

ود لعيف, ويشع منو كالبؤبؤ األسيبدو فييا القمر 
خطوط ساطعة تشكؿ قزحية ليذه العيف, فتبدو 

 تماًما كعيف تحدؽ بؾ مف السماء.
 http://www.dailymail.co.uk  عف: نقبًل 

 (2) الشكؿ
بيف العيف  التشابويتضح فيو: مدي  منظر

لمشمس ويتشابو  الكمياإلنسانية وظاىرة الكسوؼ 
ية , وقزحالمظمـ القمرىنا بؤبؤ العيف بقرص 

: عف نقبًل  العيف مع األشعة التي لـ يحجبيا القمر.
http://www.dailymail.co.uk 
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 (5) شكؿ
لمحمايػة منػذ عصػر الدولػة الوسػطي  المعبػد كرمػز بوابةالشمس المجنح عمي واجية معبد إدفو فوؽ  قرصيتضح فيو:  منظر

 http://www.reshafim.org.ilعف: نقبًل  تميمة لمحماية. باعتبارىا مميالبطوخبلؿ العصر 
  

 (6) شكؿ
كما  اليسرىلعيف حورس  تميمةمنظر يتضح فيو: 

باألسطورة األوزيرية, توجد بمعيد مينيا بوليس لمفنوف 
عف:  نقبًل  (.9297 -9985لمدولة الوسطي )

 (7) شكؿ
 حورس في عيف چاتعيف الو  تميمةيتضح فيو:  منظر
 الفترة بالمتحؼ البريطاني, وىي مف القيشاني توجد

 (.9169 -945) االنتقالية

  
 (3شكؿ )

    -المقدسة  العين–منظر يتضح فيه: عين حورس 
 رمًزا لإلله حورس.

 http://ar.Wikipedia.orgنقًًل عن: 

 (4) شكؿ
 اآلدمية الييئة بف إيزيس فى حورس منظر يتضح فيو:

بشارات  ويمسؾ المزدوج, ورأس الصقر, يضع التاج
 http://ar.wikipedia.orgنقبًل عف:   )عنخ, سا(.

 

http://ar.wikipedia.org/
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ar.wikipedia.org/http:/  عف نقبًلhttp://www.britishmuseum.org  : 
 

 

 
 (8) شكؿ                                                         

 (, وهيالغضبىمن العقي, األحمر, ودمي مقدمتها الحية المقدسة )دين حورس  چاتدين الو  يتضح فيو:منظر 
 هذا الجزء بتسع صفوف من الخرز من العقي, والخزف والزجاج ويفصل بينهم ويرتبطاألساسي لمسوار  العنصر

نقبًل عف: بالمتحف المصر,.  دبست زوصل من الذهب, هو سوار لمممب توت دنخ آمون من األسرة الثامنة دشر, يوج
http://www.collector-antiquities.com 

 

 

 

 
 المراجع قائمت

 العربٍت  المراجع: أولً 

 الكريـ. القرّاف .1
 عنػد والصػناعات المػواد, زكريا محمد, إسكندر زكي ترجمة(: 9999) لوكاس الفريد .2

 .القاىرة, لمصرييفا قدماء
 التصػميمات فػي الوظيفيػة وأىميتيػا لمػوف الرمزية الدالالت(: "2119) أحمد فوزي جيياف .3

 .  حمواف جامعة, الفنية التربية كمية, دكتوراه رسالة", المعاصرة الزخرفية
وأثرىػػا عمػػي القيمػػة الجماليػػة فػػي النحػػت  الرمزيػػة"(: 9991محمػػد فػػوزي ) جمػػاؿ .4

 ة دكتوراه, كمية الفنوف الجميمة, جامعة حمواف., رسال"العالمي المعاصر
 القديـ المصري الفف في لمعيف تحميمية دراسة(: "2114) صالح محمود حنفي حناف .5

 جامعػػة, الفنيػػة التربيػػة كميػة, ماجسػػتير رسػػالة", الخػػزؼ مجػاؿ فػػي منيػػا واالسػتفادة
 .حمواف

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://www.collector-antiquities.com/
http://www.collector-antiquities.com/
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 رسػػالة ",بطػػيالق الفػػف فػػي ودالالتيػػا الرمزيػػة(: "2119) الػػديف بيػػي محمػػد دعػػاء .6
 . اإلسكندرية جامعة, اآلداب كمية, ماجستير

دار الشػروؽ,   ,الديانة المصررية الدديمرة(: ترجمة أحمد قدري, 9988كبلرؾ ) رندؿ .7
 .بيروت

موسرروعة ااسررا ير فاطمػػة عبػػد ا محمػػود,  ترجمػػة(: 2114جػػاؾ تيبػػو ) روبيػػر .8

 لمثقافة. األعمىالمجمس  ,والرموز الفرعونية
, مكتبػة مصػر لممطبوعػات, فلسفة الفرن فرا الف رر المرا رر (:9988) إبراىيـ زكريا .9

 .395ص  ,القاىرة
(: "اإللو حورس نشأتو وعبلقتػو بالممكيػة منػذ فجػر 9987زكي جماؿ الديف ) زكية .11

 كمية اآلثار, القاىرة.  دكتوراه, رسالة", نياية الدولة القديمة وحتىالتاريخ 
 .القاىرة, القديمة مصر في وعالميـ تىالمو , صميحة أحمد ترجمة(: 9987) سبنسر .11
 .القاىرة, الحضارة لبحوث المصري المركز, والتراث األسطورة(: 9999) القمني سيد .12
 الحضػارة فػي الجداري النحت في الرمز(: "9999) حسف الحميد عبد الديف صبلح .13

 جامعػػة, الجميمػػة الفنػػوف كميػػة, ماجسػػتير رسػػالة", النيػػريف بػػبلد وحضػػارة الفرعونيػػة
 .وافحم

 كمػػػدخؿ المصػػػري الفػػػف فػػػي األسػػػطورة والمضػػػموف الشػػػكؿ(: "9997) حسػػػف طػػػارؽ .14
 .حمواف جامعة, الفنية التربية كمية, ماجستير رسالة", المعاصر التصوير في لبلستمياـ

 دد, ع4, مجمة عمـ النفس, المجمد الرمسية سي ولوجية(: 9949الذىبي ) عدناف .15
 فبراير, بيروت.

 مصػػر فػػي والحيػػاة الفػػف محمػػود, ا عبػػد فاطمػػة مػػةترج(: 2113) اللويػػت كميػػر .16
 .القاىرة لمثقافة, األعمي المجمس ,الفرعونية

 ,دار المعرفػة الجامعيػة ,الحضارة المصرية القديمة(: 9989بيومي ميراف ) محمد .17
 .سكندريةاإل

مختار الصحاح لمشيخ اإلماـ محمد بف أبي بكر بػف عبػد (: 9926خاطر ) محمود .18
 .لقاىرةا ,القادر الرازي
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 واإلفػادة المعدنيػة, واألحجبة لمتمائـ التشكيمية الصيغ(: "9999) أحمد محمد مني .19
 الفنيػػة, التربيػػة كميػػة ,ماجسػػتير رسػػالة ,"مبتكػػرة معدنيػػة مشػػغوالت عمػػؿ فػػي منيػػا
 .حمواف جامعة

 فػػي اآلليػػة ليتجػػاف الفنيػػة والقػػيـ الرمزيػػة الػػدالالت(: "2113) نايػػؿ محمػػود نيػػي .21
 . حمواف جامعة الفنية, التربية كمية ,ماجستير رسالة ,"لقديمةا المصرية النقوش

 دار ,الفف الرمزي الكبلسيكي الرومانسي ,(: ترجمة جورج طرابيشي9986) ىيجؿ .21
 بيروت. الطميعة,

 منػذ القديمػة المصػرية الحضػارة فػي الوچػات(:"9997) المقصػود عبد محمد ىدي .22
 جامعة اآلثار, كمية ,ماجستير رسالة ,"القديمة الدولة نياية حتى التاريخية العصور
 .القاىرة

 دار ,الديانػػة المصػػرية القديمػػة ,(: ترجمػػة أحمػػد قػػدري9996تشػػرني ) ياروسػػبلؼ .23
 بيروت.   ,الشروؽ
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