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تأثيخ األسطهرة األوزيخية على إناء ستيهال من العرخ البطلسي
عسخو دمحم ىيخب علجالحسيج

مجرس  :قدم اإلرشاد الدياحى

ملخص تُعج أسصػرة أوزيخ أحج أىع مرادر التذخيع لمسعتقجات الجيشية التى آمغ بيا
السعتقجات عقيجة البعث والخمػد وعقيجة السمظ اإللو
السرخي القجيع ،ومغ تمظ ُ
السعتقجات عبخ العرػر
والشطاـ الدياسى الػراثى الجيشي لمحكع وغيخىا ،وامتجت تمظ ُ
الفخعػنية ،كسا إستسخت فى العرخيغ اليػناني والخوماني ،فكاف التأثيخ الفشي

لمستغيخات الجيشية
السعتقجات الجيشية تبعًا ُ
ومدتس ًاخ ُيجدج تمظ ُ
بأنساشو السختمفة واضحًا ُ
السختمفة ،وقج تبيغ لمباحث تأثيخ جانب مغ
والدياسية فى كل عرخ مغ العرػر ُ
السعتقجات الجيشية والستسثل في أسصػرة أوزيخ عمى مشطخ ُنقر عمى إناء ستيػال
تمظ ُ
محفػظ حاليًا بالستحف البخيصانى رقع ( )EA38214يؤرخ بالعرخ البصمسي (حػالي
عاـ  033ؽ.ـ)ُ ،يجدج عقيجة البعث والخمػد إحجى العقائج الجيشية ألسصػرة أوزيخ،
فكانت نػاة بحث إللقاء الزػء عمى التأثيخ الفشى لمسعتقجات الجيشية األوزيخية.
الكلسات الجالة إناء الدتيػال – العرخ البصمسي -الستحف البخيصاني  -عبلمة Dd
– عبلمة  – bAأسصػرة أوزيخ.

مقجمة إحتمت األساشيخ مكانة كبخي فى الجيانة السرخية القجيسة1؛ حيث تُقجـ
السقجسة التى إستخجميا السرخيػف القجماء صػ اًر ومعانى متشػعة
العبلمات والخمػز ُ

لمتعبيخ عغ تمظ األساشيخ2؛ وىي قادرة عمى إيزاح الكيع الخمدية التى ألحقت بيا،

الستغيخة وفقًا لصخؽ تشاوليا ،3فيسكغ أف
وكحلظ ُيسكغ أف تُقجـ مجسػعة مغ السعاني ُ
1

آماؿ صسػئيل أسحق ،السذاهج االسطهرية السرهرة على اآلثار السرخية حتى األسخة ،03

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اآلثار( ،القاىخة.4 ،)3330 ،
Wilkinson, R., "Symbols", In: The Oxford Encyclopedia of Ancient
Egypt, III, (Oxford, 2001), 330.
 3مشى زىيخ أحسج الذايب ،الخمهز السُقجسة فى أد وات التديين فى مرخ القجيسة حتي نهاية
2

عرخ الجولة الحجيثة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اآلثار( ،القاىخة.9 ،)9111 ،
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يدتخجميا لمتعبيخ عغ بعس السعتقجات الجيشية كالحساية مغ شخور العالع اآلخخ أو

الخلبة مغ السعبػدات أو لحساية اإلنداف فى حياتو عمى األرض.4
عشاصخ البحث
سػؼ يتشاوؿ الباحث العشاصخ التالية:

 -ترػيخ الدساء واألرض

 -رمدية شكل إناء ستيػال Situla

 تذخيز العبلمات (عسػد  Ddرمد السعبػد أوزيخ  ،عبلمة  bAأحج مكػناتالبعث)
 -الديستخية فى ترػيخ السشطخ

 -اإلليتاف الحاميتاف إيديذ ونفتيذ

أو ًال :رمدية شكل إناء ستيهال Situla
 -وصف اإلناء (شكل رقع )9

إناء ستيػال مػضػع البحث ىػ إناء لمكاىغ (بادى-آمػف-نب-ندت-تاوى) pA-

di-imn-nb-nswt-tAwi
5؛ وكاف يذغل مشرب كاىغ بسعابج الكخنظ فى خجمة

السعبػد آمػف رع ،ويؤرخ بالعرخ البصمسى ،واإلناء مرشػع مغ مادة البخوند،6

4

Wilkinson, A., Symbol and Magic in Egyptian Art, (London, 1994), 7.
Ranke, H., Die Ägyptishchen Personnaman, Band I, (Holstein, 1935),
122.
 6اللخوزند :يخمد إلى حساية السمػؾ واآللية والخمػد واألبجية وذلظ مغ خبلؿ قػة بقاءه ،وقج كثخ
5

إستخجامو فى صشاعة أواني الدتيػال ويخجع ذلظ إلى تػافخ ىحا السعجف ،كسا أنو يديل تذكيمو

وصشاعتو ،وكاف ُيرشع مغ الشحاس والقرجيخ ثع أضيف إليو الخصاص خاصة فى العرخيغ
اليػناني والخومان ي لتحديغ خرائرو ،وقج إتبع الرشاع شخيقتيغ فى صشاعة الدتيػال البخوندية
وىع شخيقة الصخؽ عمى السعجف وىػ ساخغ واألخخى صب السريػر السعجنى فى قػالب أعجت

خريرًا ليحا الغخض .لسديج مغ التفاصيل أنطخ :خالج عمى دمحم أبػالحسج ،أوانى الدتيهال فى
مرخ القجيسة "دراسة أثخية" ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،كمية اآلداب( ،السشػفية،)3393 ،

23 ،40 ،43؛
Peter, L & Markowotz, Y., "Bronze", In: The Oxford Encyclopedia of
Ancient Egypt, I, (Oxford, 2001), 200.
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وعمى جانبيو حمقتاف عمى شكل حجوة الحراف ،ولو فػىة دائخية صػر أسفميا
الستفتحة والستجاورة بجانب
الدساء ،ولئلناء قاعجة ُمجببة تع تدييشيا بدىخة المػتذ ُ
بعزيا البعس تعبي ًاخ عغ االرض ،ويتسيد اإلناء بخسػماتو الػاضحة التى لػنت

بالمػف األبيس ،كسا ُنقر عميو كتابات

ىيخوغميفية باأللقاب الكيشػتية لراحب
اإلناء ،ويبمغ قصخ اإلناء 30سع وإرتفاعو
5306سع ،7وصػر عمى أحج جانبى اإلناء
السشطخ مػضػع البحث وىػ عبارة عغ
8

تذخيز لعسػد Dd

رمد السعبػد

9؛ لو عيغ irt

أوزيخ wsir

 ،10ويختجى تاج اآلتف Atf
11

nxx

ويسدظ
13

HqA

12

-

ويقف عمى جانبى

العسػد السعبػدتاف إيديذ Ast

شكل رقم ()1

مشطخ عمى إناء ستيػال مػضػع البحث

العرخ :البصمسى

مكان العثهر :األقرخ

مكان الحفظ :الستحف البخيصانى
ال عن :
نق ً

https://www.britishmuseum.org/resea
rch/collection_online/collection_obje
ct_details.aspx?assetId=98760001&o
bjectId=124176&partId=1(accesses
)(14/4/2019 5pm

7

خالج عمى دمحم أبػالحسج ،أوانى الدتيهال فى مرخ القجيسة.923 ،

9

WB, V, 626.
جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة السرخية القجيسة فى مجال اإلرشاد الدياحي ،الجدء

8

األوؿ( ،االسكشجرية.32 ،)3399،

WB, I, 106.
WB, I, 23.
WB , III , 170
WB , II , 314 .
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ونفتيذ nbt-Hwt
بيشسا صػر باألسفل الخوح bA

14

.15

 الجاللة الخمدية والجيشية لإلناءكمسة  Situlaىى كمسة التيشية تعشى وعاء ،وىػ إناء شقدي عمى شكل ثجى ليدسح
بتجفق الدائل ليشدكب عمى األرض -وذلظ تأكيجًا لخمدية وضع ترػيخ السعبػدة

إيديذ كسخضعة لمسعبػد حػر -ويذبو الجلػ أو الجخة ،ولو العجيج مغ األشكاؿ ،وفى
ويعج أقجـ ضيػر لو عمى لػحة نعخمخ؛ حيث كاف يحسمو
الغالب مخخوشى الذكلُ ،
الداقى خمف السمظ ،16وكاف ُيدتخجـ لشقل السياه أو المبغ فى اإلحتفاالت الجيشية،17

وكحلظ كاف ُيدتخجـ لدحب السياه الشكية مغ اآلبار ،كسا أستخجـ كتسيسة تُعبخ عغ
الحساية ،وكاف ُيرشع مغ الفخار– الفيانذ  -الفزة – الحىب – البخوند ،وقج

أشارت الشقػش عم ى تمظ األوانى إلى أنيا كانت نحرية ،وأودعت فى السعابج لمجاللة
عمى التقػى مغ األفخاد فى شقػسيع الجشائدية ،حيث أستخجمت فى سكب الدػائل

عمى مائجة القخابيغ ،18ويختبط ىحا اإلناء بالسعبػدة إيديذ مغ خبلؿ الساء بالصقػس
األوزيخية ومغ خبلؿ المبغ بجورىا كأـ لمسعبػد حػر.19

ثانياً :ترهيخ الدساء واألرض (شكل رقع )3

14

جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة ،الجدء األوؿ. 31 ،

16

خالج عمى دمحم أبػالحسج ،أوانى الدتيهال فى مرخ القجيسة.030 ،6-0 ،
17
Remler, P., Egyptian Mythology A to Z, Third Edition, (New York,
2010), 180.
خالج عمى دمحم أبػالحسج ،أوانى الدتيهال فى مرخ القجيسة.932 ، 36 ،

18
19

WB, I, 411.

15

ريتذارد ىػ.ويمكشدػف ،قخاءة الفن السرخي دليل هيخوغليفي للترهيخ والشحت السرخي

القجيم  ،تقجيع زاىي حػاس ،تخجسة يدخية حدشي ،السجمذ األعمي لآلثار( ،القاىخة.63 ،)3332،
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إستخجـ الفشاف السرخي القجيع عبلمة الدساء pt

لتدييغ أعمي الججراف

وحمػؽ األبػاب واألواني لتخمد إلى الدسػات العميا ،كسا صػرت وبجاخميا الشجػـ

التى تخمد إلى الخمػد20؛ وذلظ لكى ُيبخز الفشاف السعشي والسزسػف لمعبلمة ،21وقج
أشتق شكل العبلمة مغ ترػيخ إلية الدساء نػت

22

Nwt

 ،23التى كانت

ضحكتيا الخعج ودمػعيا السصخ ،وكاف ُيرػر عمى جدجىا الشجػـ ،24بيشسا صػر
25؛ ومشيا األبيس واألزرؽ ،26وقج
بأسفل اإلناء زىخة المػتذ sSn
إرتبصت بالعجيج مغ السعبػدات ،27وضيخت فى عقيجة إلو الذسذ؛ فصبقًا إلحجى
األساشيخ بأنو تجمي فى بجء الخميقة عمى زىخة لػتذ زرقاء ،28وأعتبخت رم ًاد لمبعث

والحياة ألنيا تشكبس عشجما ُيخيع الطبلـ وتتفتح عشجما تُذخؽ الذسذ ،29وكحلظ رم ًاد
لسرخ العميا ،30ونط ًاخ ألىسيتيا فقج أستخجمت كعشرخ زخخفي فى الفغ السرخي

القجيع ،31وصػرت زىخة المػتذ بالسشطخ لمتعبيخ عغ األرض tA
20

.32

ريتذارد ىػ.ويمكشدػف ،قخاءة الفن السرخي.905 ،903 ،

 21جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة ،الجدء األوؿ. 393 ،
22
Kurth,D.,"Nut", In: LÄ IV, (Wiesbaden,1982) ,535.
23
WB, II, 214.
24
Wilkinson, R., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt,
(New York, 2003), 160, 161.
25
Gadriner, A., Egyptian Grammar, (Oxford, 1973) 480.
26
Harer, w., "Lotus", In: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, II,
(Oxford, 2001), 304.
 27دمحم دمحم الرغيخ ،اللخدي واللهتذ فى الحزارة السرخية القجيسة ،الييئة العامة لذئػف
السصابع األميخية( ،القاىخة.49 ،)9126،
Pinch, G., Handbook of Egyptian Mythology, (California, 2002), 158.
 29دعاء إبخاليع عبجالسشعع  ،تيجان اآللهة ورمهز الخأس السقجسة مشح أقجم العرهر حتى نهاية

28

التاريخ السرخي القجيم "دراسة مقارنة بالتيجان السلكية" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية

اآلثار( ،القاىخة.53 ،)3336 ،
Kessler,D.,"Lotos", In: LÄ III, (Wiesbaden,1980) ,1091.
 31دمحم دمحم الرغيخ ،اللخدي واللهتذ.49 ،
32
WB, V, 212.
30
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ثالثاً :تذخيص العالمات شكل رقع ( :)2ترػيخ الدساء واالرض

يخجع تذخيز العبلمات فى المغة السرخية القجيسة إلى العرخ الفخعػني نتيجة

لمتصػر الفكخى لمفشاف السرخى القجيع33؛ حيث إىتع بالجدج لكػنو عشر ًاخ مخئيًا

وممسػسًا34؛ وأولي لو إىتسامًا خاصًا ،كسا بحؿ جيجًا لمحفاظ عميو لحياتو األبجية بعج

وفاتو ،وإستخجـ أجداء مغ جدجه لمتكيف مع الصبيعة ،35وعمى ىحا قاـ الفشاف

السرخي القجيع بإضافة عشاصخ مغ جدع االنداف عمى بعس العبلمات فى المغة

السرخية القجيسة ،36وقج لجأ إلى تذخيز العبلمات وىى ضاىخة شائعة فى الفغ
السرخي القجيع إلثخاء الكيسة الخمدية لمعبلمة ،ويشقدع التذخيز إلى قدسيغ:

 التذخيز الذكمي أو الرػري :وىػ إستخجاـ أشكاؿ بذخية لتذخيز جساد مثل
الشار – نيخ الشيل – الغخب.

 التذخيز الخمدي :إضافة الرفات البذخية عمى ما ىػ غيخ بذخي مثل إضافة
ذراعيغ – قجميغ – عيشيغ – عيشيغ وذراعيغ وقجميغ – ذراعيغ وقجميغ  -ذراعيغ
ورأس عمى عبلمات مثل  anxوغيخىا.37

33
34

جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة الجدء الثانى.22 ،

ضحي دمحم سامى ،مكهنات اإلندان فى الفكخ السرخي القجيم ودورها فى مجال اإلرشاد

الدياحي  ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة  ،كمية الدياحة والفشادؽ( ،االسكشجرية.902 ،)3339،
El-Arabi, D., Human and Animal Leg and Foot in Ancient Egypt (An
Iconographical, Religious and Artistic Study) From the Pharaonic
Period to the outset of the Ptolemaic Period, Unpublished Master Thesis,
Faculty of Arts, Ain Shams University, (Cairo,2005), XXI
 36جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة الجدء الثانى.22 ،
35

37

ريتذارد ىػ.ويمكشدػف ،قخاءة الفن السرخي.95 ،
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بل عغ السعبػد نفدو ،38أو
وعمى ىحا فإف الغخض مغ التذخيز أف يكػف بجي ً
تحػيل تمظ العبلمات والخمػز السقجسة مغ حالة الجسػد إلى الحخكة.39

 -تذخيص عسهد Dd

 40رمد السعلهد أوزيخ

ُيسثل السجلػؿ الترػيخي لعبلمة  Ddفى المغة السرخية القجيسة شكل إسصػاني لو
أعسجة أفكية ،41وتعجدت األراء حػؿ أصل ىحا العسػد؛ فيسكغ أف يخمد إلى العسػد

الفقخي42؛ لمسعبػد أوزيخ 43أو قج يكػف ترػيخات ذات أسمػب معيغ لتعخيذة تُحيط
بحدمات قسح مخبػشة ،44أو أنو أحج أشكاؿ األعسجة التى تُقاـ عشج اإلحتفاؿ بصقػس
45
ويذيخ العسػد إلى اإلستقخار والثبات ،46ويخمد لقػى البعث
تتعمق بالحراد ُ ،
والحساية 47ولحلظ أصبح مغ الدخارؼ الخئيدية لتدييغ العشاصخ الفشية السختمفة،48

كسا يخمد أيزًا لمشرخ الشيائي ألوزيخ عمى ست ،49وقج إرتبط ىحا العسػد باإللو

50
ويعج شقذ إقامة
صػر فى بعس السشاضخ بجيبلً عغ اإللو نفدو ُ ،
أوزيخ؛ لحا فقج ُ
38
39

جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،فشهن مرخية قجيسة( ،االسكشجرية.339 ،)3332 ،
ريتذارد ىػ.ويمكشدػف ،قخاءة الفن السرخي.95 ،

41

WB, V, 626.
مشي زىيخ أحسج الذايب ،الخمهز السُقجسة فى أدوات التديين فى مرخ.940 ،

40

42

جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،فشهن مرخية قجيسة.333 ،
Remler, Egyptian Mythology A to Z, 51.
ريتذارد ىػ.ويمكشدػف ،قخاءة الفن السرخب.923 ،

46

عبجالحميع نػر الجيغ ،الجيانة السرخية القجيسة ،الجدء األوؿ ،السعبػدات ،الصبعة الثانية،

44
45

43

مشي زىيخ أحسج الذايب ،الخمهز السُقجسة فى أدوات التديين فى مرخ.944 ،

(القاىخة.49 ،)3393 ،

 47جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،فشهن مرخية قجيسة.339 ،
48
Sadek, N., The Sign of anx In Ancient Egypt Till the End of The
New Kingdom, Unpublished Master Thesis, Faculty of Tourism and
Hotels, (Minia, 2003), 135.
 49ريتذارد ىػ.ويمكشدػف ،قخاءة الفن السرخب.923 ،
50

جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،فشهن مرخية قجيسة.339 ،
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عسػد  Ddأحج الصقػس الخئيدية لعيج  sdاليػبيل الثبلثيشي؛ إلعادة تججد الحياه،51

كسا ُيعتبخ بسثابة تجديج لئلستقخار واألماف لمسمكية السرخية ،52ونط ًاخ ألىسيتو فقج
أصبح واحجًا مغ أشيخ التسائع لؤلحياء أو األمػات ،53وإحتفع بسكانتو الجيشية مشح
عرػر ما قبل التاريخ وحتى نياية العرخيغ اليػناني والخوماني.54

وقج قاـ الفشاف السرخي القجيع بإضافة مجسػعة مغ العشاصخ الفشية لذكل عسػد Dd
السرػر بالسشطخ عمى الشحػ التالى:

( 55شكل رقع )0

 تاج اآلتف Atfتسيدت

السعبػدات

السرخية

بترػيخىا

السقجسة ،لحا أصبحت
بالتيجاف والذارات ُ
التيجاف السخكبة مغ عشاصخ مختمفة األوسع
إنتذا ًار فى العرػرالستأخخة وذلظ لتعكذ
اإلليية

القػة

السقجسة
ُ

بتمظ

الكامشة

العشاصخ ،56ومغ ضسغ تمظ التيجاف تاج
اآلتف ويعشى إسسو تاج اإللو إشارة لمسعبػد
أوزيخ

57

شكل رقع ( :)3تاج Atf

وكحلظ يعشى القػة والخعب ،58ويتكػف الجدء األوسط مغ التاج األبيس أو

ويحيط بو ريذتيغ لمشعاـ
تاج البػص ُ

59

والمتاف ُيصمق عمييسا ريذتى العجؿ

60

وىسا
51

52

54

56

Pinch, Handbook of Egyptian Mythology,128.
عبجالحميع نػر الجيغ ،الجيانة السعلهدات.45 ،
53
Remler, Egyptian Mythology, 52.
مشي زىيخ أحسج الذايب ،الخمهز السُقجسة فى أدوات التديين فى مرخ.940 ،
55
WB, I, 23.
عبجالحميع نػر الجيغ ،الجيانة السرخية القجيسة ،الجدء الثانى ،الكيشػت والصقػس الجيشية،

الصبعة األولى( ،القاىخة.913 ،)3331 ،

WB, I, 23.

57

 58دعاء إبخاليع عبجالسشعع  ،تيجان اآللهة.934 ،
59
Abubakr,A.,Untersuchungen über die ägyptischen Kronen,
(Glückstadt, 1937), 7.
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يخمداف لمسعبػد عشجت

 ،62 anDtباإلضافة إلى قخوف الكبر

61

السقجس ،63وكاف رم ًاد مغ رمػز السعبػد أوزيخ ،64كسا يخمد
وقخص الذسذ والرل ُ
65
ويسثل
ويعبخ عغ الديادة والدمصةُ ،
إلى مرخ السػحجة بقصخييا العمػي والدفمي ؛ ُ
66
ويعتبخ مغ أكثخ التيجاف السخكبة إنتذا ًار خبلؿ العرخيغ
السمكية فى العالع اآلخخ ُ
اليػناني والخوماني67؛ حيث تصػر وأقتخف بكثيخ مغ العشاصخ األخخى.68

 -العين irt

( 69شكل رقع )4

أدرؾ السرخي القجيع أف العيغ مختبصة

بشذاشو اليػمى سػاء كاف ديشي أو دنيػي،
لحا جاء إستخجاـ العيغ بسعشاىا الذسػلي
60

العيغ
مرخرقع (:)4
مشاؿ أحسج مدعػد ،تيجان اآللهة ورمهز ولباس رؤوسهم فىشكل
اسة تحليلية
القجيسة در

من بجاية التاريخ وحتى نهاية الجولة الحجيثة ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،كمية اآلداب

(االسكشجرية.63 ،)3339 ،

61

السعلهد عشجت  :السعبػد الخئيدي لئلقميع التاسع مغ أقاليع مرخ الدفمى ،وقج إستحػذ السعبػد

66

عبجالحميع نػرالجيغ ،الجيانة السعلهدات.41 ،

أوزيخ عمى صفاتو وخرائرو ،وكاف ُيرػر بييئة آدمية ويختجى تاج مخخوشى ُمديغ بخيذتيغ
ويسدظ السشذا والعرا السعقػفة .لسديج مغ التفاصيل أنطخ :
Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses, 97.
62
Hannig, R., Die Sprache der Pharaonen, (2800 – 950 V Chr), (Mainz,
2006) 1196.
63
Strauss,C.,"Kronen", In: LÄ III, (Wiesbaden,1980) ,814.
64
Goebs, K., "Crowns", In: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt,
II, (Oxford, 2001), 323.
 65مشاؿ أحسج مدعػد ،تيجان اآللهة ورمهز ولباس رؤوسهم.63 ،
67

عشايات دمحم أحسج ،مشاظخ تيجان األباطخة الخومان فى رسهم السعابج السرخية الطخاز ،مجمة

68

دعاء إبخاليع عبجالسشعع  ،تيجان اآللهة.930 ،

كمية اآلداب ،السجمج الخابع واألربعيغ( ،االسكشجرية.415 ،)9115-9116 ،

WB, I, 106.
- 170 -

69

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research Vol. (7), No. (1/2), June, 2019
By: Faculty of Tourism and Hotels, Minia University

(يعسل) لتعبخ عغ أى نذاط والحى يبجء
بفتح العيغ فى الرباح ،أما البعج الجيشى فقج
ارتبصت العبلمة بكتابة إسع السعبػد أوزيخ
وذلظ ألنو رمد لمبعث وإعادة الحياة التى تبجأ باإلستيقاظ صباحًا وبجء يػـ ججيج مغ
ال ،70كسا أشارت أسصػرة الرخاع بيغ حػر وست إلى إنتداع ست
خبلؿ فتح العيغ أو ً
اليدخي ،وعشجما إستخد السعبػد حػر العيغ مشحيا لػالجه أوزيخ؛ فأصبح
لعيغ حػر ُ
ذلظ رم ًاد لػفاء األبغ ألبيو ،كسا تسشح عيغ حػر القػة لقمب الستػفى ،71وأصبحت

ومقجس ورم ًاد لمقػة والدمصة.72
العيغ رمد كل شئ جيج ُ
 الحراعين (شكل رقع )6شخز الفشاف العسػد بحراعيغ مسدكاف
بخمديغ ممكييغ الرػلجاف HqA

،73

ويسثل عرا معقػفة تخجع أصػليا إلى

الحكع
عرا الخاعى ،ويجؿ ىحا الخمد عمى ُ

والدمصة ؛ كسا أعتبخ واحجاً مغ أىع الخمػز
الجيشية فى مرخ القجيسة ،74والسحبة nxx

70

شكل رقع ( :)5عبلمتى nxx ، HqA

جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة ،الجدء األوؿ.952 ،

71

مشاؿ أحسج مدعػد ،العين عشج السرخب القجيم دراسة لغهية وأثخية ،رسالة ماجدتيخ غيخ

72

دمحم البيػمى دمحم البيػمى ،أسطهرة الرخاع بين حهرس وست السرهرة فى مرخ القجيسة من

مشذػرة ،كمية اآلداب( ،االسكشجرية.392 ،392 ،)9115،

الجولة الحجيثة وحتى نهاية العرخ الخومانى ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،كمية اآلداب( ،ششصا،

.930 ،)3331
74

عبجالحميع نػرالجيغ ،الجيانة السعلهدات. 43 ،
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 75إحجى العبلمات الجالة عمى الدمصة ،76وتُحسل بػاسصة معبػدات
مختمفة مغ ضسشيع السعبػد أوزيخ ،ويخمد كل مغ  HqAو  nxxمعًا إلى السمكية

اإلليية.77

 -تذخيص عالمة البا bA

var

 78أحج مكهنات البعث (شكل رقع )5

اعتقج السرخي القجيع فى البعث

والحياة األبجية بعج السػت؛ لحا ندج

رجاؿ الجيغ ما ُيعخؼ بزسانات
البعث ومغ ضسشيا  ،79bAحيث

شكل رقع ( :)6عبلمة bA

تسيد اإلنداف بسكػنات ومقػمات

تعكذ شخريتو سػاء كانت شبيعيو أو مكتدبة ،ومغ أىع تمظ السكػنات روح
اإلنداف

80

والتى عبخ عشيا بمفع  ،81bAويبخز أىسيتيا فى الشرػص الجيشية بعج

وفاة الذخز ،وتُعتبخ عشر ًاخ شميقًا فى جدج اإلنداف82؛ فاألجداء التى ليذ ليا
وجػد مادي تفارؽ الجدج عشج الػفاة وتمحق بو فى األبجية لتعيجه إلى الحياة؛ فبيشسا
يبقى الجدج رىيغ األرض تشصمق  bAإلى الدساء ،83لحا صػرت بذكل جدج شائخ

لمتعبيخ عغ حخية الحخكة التى تُسيد  bAوبخأس الستػفى وىػ العشرخ السسيد
WB , II , 314 .

 76عبجالحميع نػر الجيغ ،الجيانة السعلهدات. 49 ،
Remler, Egyptian Mythology, 64.
WB, I, 411.
 79جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة الجدء الثانى.942 ،
80

82
83

ضحي دمحم سامى ،مكهنات اإلندان فى الفكخ السرخي القجيم.9 ،
Zabkar,L.,"Ba", In: LÄ I,( (Wiesbaden, 1975),588.
ضحي دمحم سامى ،مكهنات اإلندان فى الفكخ السرخي القجيم.9 ،

75

77
78

81

إريظ ىػرنػنج ،وادي السلهك أفق األبجية العالم اآلىخ لجب قجماء السرخيين ،تخجسة دمحم

العدب ،مخاجعة محسػد شاىخ ،مكتبة مجبػلى( ،القاىخة.922 ،922 ،)9115 ،
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85
84
ويبلحع بالسشطخ
لمفخد ؛ الحى ُيسكغ مغ خبللو تسييد شكل الستػفى عغ غيخه ُ ،

وىػ

السراحب إلسع العبلمة
أف الفشاف قج ممئ الفخاغ أماـ قجمى  bAباإلناء ُ
متسع صػتى لعبلمة  bAوعبارة عغ وعاء لمبخػر وبو فتحات لخخوج الجخاف.86
رابع ًا :اإللهتان الحاميتان إيديذ ونفتيذ (شكل رقع )2
تخجع أصػؿ ترػيخ إيديذ ونفتيذ إلى ما
ورد بقرة أوزيخ حيث قامتا بالبحث عغ
قصع أوزيخ ثع إعادتو إلى الحياة مخة

أخخى87؛ إال أنو آثخ البقاء فى العالع اآلخخ
كحاكع لسسمكة السػتى ،88فأصبحت إيديذ

ونفتيذ بعج ذلظ رم ًاد لحساية الستػفى حتى

يعػد لمحياة مخة أخخى مثمسا فعمتا مع

شكل رقع ()7
اإلليتاف الحاميتاف إيديذ ونفتيذ

89
وكتب إسع السعبػدة إيديذ بعبلمة تُذيخ إلى العخش90؛ إشارة إلى دورىا
أوزيخ ُ ،
الفعاؿ فى السمكية اإلليية السرخية ،91وشبقًا لمعقيجة األوزورية فإف الستػفي يتحج

ويبعث مثمو ،92ورمدية األسصػرة األوزيخية الػفاء والخرب والبقاء ،93وقج
مع أوزيخ ُ

84

ضحي دمحم سامى ،مكهنات اإلندان فى الفكخ السرخي القجيم.3 ،

 85جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة الجدء الثانى.959 ،
86
Gadriner, Egyptian Grammar, 501.
 87جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة الجدء الثانى.992 ،
88
Griffiths,J.,"Osiris", In: LÄ IV, (Wiesbaden,1982) ,626.
 89جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة الجدء الثانى.992 ،
90
Hart, G., The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses,
Second Edition, (New York, 2005), 80.
91
Griffiths, G., "Isis" In: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, II,
(Oxford, 2001), 188.
92
Hornung, E., Conception of God in Ancient Egypt "The One and the
Many", (New York, 1982), 95.
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ضيختا السعبػدتاف عمى اإلناء واقفتيغ فى وضع تعبج أماـ رمد السعبػد أوزيخ عسػد

 Ddويقػماف بصقذ سكيبة الساء إلى الخوح  bAأحج مكػنات البعث.94

وقج إىتع السرخي القجيع بتقجيع القخابيغ لمسعبػدات إلرضائيع كشػع مغ التقجيذ

والعبادة ،لحا أعتبخت عشر ًاخ أساسيًا مغ أجل الحفاظ عمى الكػف ،95وكاف لكل

قخباف مياـ ُمحجدة؛ أىسيا ىى قػة التأثيخ الخاصة بالقخباف مغ خبلؿ الصقدة التى
تسشح القػة والشذاط ،96ونط ًاخ لترػيخ السعبػدات السرخية القجيسة بييئة آدمية فكاف
مغ الزخورى تمبية إحتياجاتيع السادية؛ مثل الصعاـ والذخاب والسمبذ واألدىشة
والبخػر وغيخىا ،لحلظ كانت تُقجـ القخابيغ لمعبادة اليػمية لمسعبػد ،أو كصقذ
جشائدى لمستػفى ،97كسا كاف لمساء دو اًر بار اًز فى بعث أوزيخ ،98حيث ُيعج قخباف
السدتخجـ فى
سكيبة الساء أحج أىع أنػاع القخابيغ الصقدية ،وغالبًا كاف ماء الشيل ُ
السقجسة مشصقة
ىحا القخباف؛ الحى يخمد إلى الصيارة والحياة ،ومرجر تمظ السياة ُ

الذبلؿ األوؿ99؛ مشبع الشيل شبقاً لمسعتقجات السرخية القجيسة ،100وعمى ىحا فإنو
93

نيي محسػد نايل ،الجالالت الخمدية والقيم الفشية لتيجان اآللهة فى الشقهش السرخية

القجيسة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية التخبية الفشية( ،حمػاف.26 ،)3330 ،
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_o
bject_details.aspx?assetId=98760001&objectId=124176&partId=1(access
)es 14/4/2019 5pm
 95أحسج فاروؽ دمحم ،القخابين الدائلة فى مرخ القجيسة "دراسة ديشية حزارية سياحية" ،رسالة
94

دكتػراه غيخ مشذػرة ،كمية الدياحة والفشادؽ( ،االسكشجرية.2 ،4 ،0 ،)3396 ،

96
97

عبجالحميع نػر الجيغ ،الجيانة الكهشهت.12 ،

أميشة محسػد ،حهامل أواني القخبان مشح أقجم العرهر حتى نهاية الجولة الحجيثة "دراسة

أثخية – ديشية – لغهية" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اآلثار( ،القاىخة ،)3336 ،ج.
Roberson, J., The Awakening of Osiris and the Transit of the Solar
Barques: Royal Apotheosis in a Most Concise Book of the Underworld
and Sky, (Zurich, 2013), 9.
99
Blackman, A.,"The Significance of Incense and Libation in Funerary
and Temple Ritual" ZÄS 50, (Leipzig, 1912), 71.
98
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نبع مغ جدج أوزيخ نفدو ،وذلظ ألف جدء مغ جدجه وىػ القجـ ُدفغ فى كيف
 qrrفى الذبلؿ األوؿ؛ حيث كاف ُيعتقج أف الشيخ يشبع مغ ىحا الكيف ،101ومغ

ويعاد إليو الحيػية والقػة102؛ وذلظ بإستعادة
خبلؿ ىحا القخباف يشتعر جدج الستػفى ُ

103
السرػر بالسشطخ Hst
اإلناء
عمى
صمق
وي
،
الدػائل التى جفت مشو
ُ
ُ
وىػ إناء لمسياه شػيل واسع مغ أعمى وضيق مغ أسفل لو قاعجة .105

،104

ىامد ًا :الديستخية فى ترهيخ السشعخ
السحيصة التى تأثخ بيا الفشاف السرخي
ضاىخة بيئية نذأت وتصػرت مغ خبلؿ البيئة ُ
السختمفة ،والديستخية ىى ثشائية ُفخضت عمى الفشاف
القجيع ،وإمتجت إلى أنساط الفغ ُ
مغ خبلؿ ضفتى نيخ الشيل وحجود مرخ الدياسية شساالً وجشػبًا ،وتُعج الديستخية
شكل مغ أشكاؿ التشاسق الفشى ،106وقج نجح الفشاف فى تشفيح الديستخية عمى اإلناء

مغ خبلؿ عسػد  Ddالحى ُيسثل نيخ الشيل دالل ًة ورم ًاد ،أما ضفتى الشيل الذخقية
والغخبية فيسثبلف عمى السشطخ باإلليتيغ الحاميتيغ إيديذ ونفتيذ و bAالستػفى.
الخاتسة

 بيشت الجراسة تأثيخ الفكخ السرخى القجيع عمى مشاضخ اإلناء السؤرخ بالعرخ
البصمسى.

100

Blasweiler, J., The Inundation of the Nile and the island of Osiris,
(Arnhem, 2017), 5.
 101عبدل أحًذ ص ٍٚانعبثذ ،ٍٚالقرابين والرمىز المقدسة المقدمة من الملىك لآللهة فى مناظر
الدولة الحديثة ،سعبنخ دكزٕساِ غٛش يُشٕسح ،كهٛخ اٜداة( ،ؽُطب.1 ،)1002 ،
102
Blackman, The Significance of Incense, 71.
 103عبجالحميع نػر الجيغ ،الجيانة الكهشهت.939 ،
104
Gadriner, Egyptian Grammar, 529.
 105عادؿ أحسج زيغ العابجيغ ،القخابين والخمهز السقجسة.45 ،
106

جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،تهظيف اللغة السرخية القجيسة فى مجال اإلرشاد الدياحي ،الجدء

الثانى( ،االسكشجرية.943 ،)3390 ،
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السدجمة عمى اإلناء
 إستتشج الباحث تأثيخ األسصػرة األوزورية عمى السشاضخ ُ
ويتزح ذلظ مغ خبلؿ ترػيخ اإلليتيغ ايديذ ونفتيذ وىسا ُيقػماف بحساية أوزيخ
الستػفى وأيزًا بإعادة الحياة لمستػفى مغ خبلؿ سكب الساء لخوحو مثل ما قامتا بو

اإلليتاف ألوزيخ نفدو.

 نجح الفشاف فى تجديج عقيجة البعث والخمػد لئللو أوزيخ مغ خبلؿ العبلمات
السقجسة ،حيث ندجيا الفشاف فى مشطػمة كػنية تُجدج العقيجة.
والخمػز ُ
شكل تهضيحي ُيلين الجالالت الخمدية والجيشية لسشعخ اإلناء

َزٛجخ نهزطٕس انفكش٘
نهًظش٘ انقذٚى فقذ
نجأ إنٗ رشخٛض
إلصشاء
انعاليبد
انشيضٚخ
انقًٛخ
نهعاليخ ْٕٔ يب
عكغّ انفُبٌ عهٗ
عًٕد Dd
انًعجٕد

سيض
أٔصٚش

أساد انفُبٌ انًظش٘
انقذٚى أٌ ُٚجشص انًعُٙ
ٔانًؼًٌٕ نعاليخ
يٍ
انغًبء pt
خالل رظٕٚش انُجٕو
داخهٓب نجٛبٌ عًق
انفكشح ٔقذ أشزق شكم
انعاليخ يٍ رظٕٚش
إنٓخ انغًبء َٕد

wsir
شخض انفُبٌ عًٕد
 Ddثزساع ٍٛيًغكزبٌ
ثشيضٖ انغهطخ ٔانحكى

ربط
Atf
اإلنّ إشبسح نهًعجٕد
أٔصٚش ٔٚزكٌٕ يٍ ربط
األثٛغ أٔ انجٕص
ٔعهٗ جبَج ّٛسٚش
انُعبو ثبإلػبفخ إنٗ
قشٌٔ انكجش ٔقشص
انشًظ ٔانظم ٔكبٌ
ٚشيض إنٗ يظش
انًٕحذح

انعٍٛ
irt
اسرجطذ انعاليخ ثكزبثخ
إعى انًعجٕد أٔصٚش
ٔرنك ألَّ سيض نهجعش
ٔإعبدح انحٛبحٔ ،عهٗ
ْزا قبو انفُبٌ ثإػبفزٓب
عهٗ عًٕد  Ddسيض
انًعجٕد أٔصٚش

 bAانشٔح إحذٖ
ػًبَبد انجعش عُذ انًظش٘
انقذٚى ٔطٕسد ثشكم ؽبئش
نهزعجٛش عٍ انحشكخ ٔثشأط
انًزٕفٗ انزٖ ًٛٚضِ عٍ
غٛشِٔ ،نًهئ انفشاغ ٔػع
انفُبٌ اإلَبء ان ًُظبحت
نعاليخ  bAفٗ انًُظش

nxx
HqA
يًب ٚعكظ
سيضٚخ عهطخ ٔحكى
انًعجٕد أٔصٚش فٗ
انعبنى اٜخش

طٕسد انًعجٕدربٌ إٚضٚظ
إَبء نهًٛبِ
Hst
ؽٕٚم ٔاعع يٍ أعهٙ
ٔػٛق يٍ أعفم نّ
قبعذح

Ast
nbt-Hwt
كشيض نحًبٚخ انًزٕف ٙحزٗ
ُٚجعش يٍ جذٚذ

طٕس انفُبٌ ْٗٔ bA
رزهق ٙقشثبٌ عكٛجخ انًبء
نكٗ ُٚعبد إنٓٛب انحٕٚٛخ
ٔانقٕح ٔغبنجب ً يبء انُٛم
يٍ انشالل األٔل
ان ًُغزخذو فٗ انطقغخ

انهٕرظ sSn
أعزجشد سيضا ً نهجعش
ٔانًٛالد انًزجذدٔ ،طٕسد
ثبنًُظش نهزعجٛش عٍ األسع

َٔفزٛظ

tA
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 -1إسرجؾ شكم اإلَبء ٔسيضٚزّ ثبنًُبظش انًغجهخ عهّٛ؛ حٛش طًى انفُبٌ شكم اإلَبء عهٗ ْٛئخ صذٖ انًشأح َظشا ً إلسرجبؽّ ثشيضٚخ
انجعش ٔانزجذد انزٖ ٚززطبثق يع انًُبظش ان ًُغجهخ عهٗ اإلَبء خبطخ ؽقظ عكت انًبء عهٗ سٔح انًزٕفٗ إلعبدح انحٛبح يٍ جذٚذ.
أعهٗ اإلَبء أيب عاليخ االسع tA
 -2سيض انفُبٌ نعُبطش انكٌٕ انغًبء ٔاالسع يٍ خالل رظٕٚش عاليخ انغًبء pt
فقذ سيض إنٓٛب ثُجبد انهٕرظ أعفم اإلَبء يًب ٚزفق يع انًُظٕيخ انكَٕٛخ انزٗ أيٍ ثٓب انًظشٖ انقذٚى
 -3جغذ انفُبٌ انًظشٖ انقذٚى ظبْشح انغًٛزشٚخ انزٗ الحظٓب يٍ خالل انجٛئخ انًظشٚخ ،ان ًًُضهّ فٗ انؼفخ انششقٛخ ٔانؼفخ انغشثٛخ
ٔثًُٓٛب َٓش انُٛم ششٚبٌ انحٛبحٔ ،انًززجع نهًُبظش ان ًُغجهخ عهٗ اإلَبء ٚالحع أٌ رظٕٚش إٚضٚظ َٔفزٛظ يب ْٕ إال رظٕٚش سيضٖ
نؼفزٗ انُٛم أيب عًٕد  Ddسيض أٔصٚش نهجعش ٔرجذد انحٛبح فًب ْٕ إال رًضٛال ً سيضٚب ً نُٓش انُٛم سيض انجعش ٔانزجذد نهحٛبح ٕٚيٛبً.
 -4رالحع أٌ حشكخ رساع ٍٛانًعجٕدر ٍٛإٚضٚظ َٔفزٛظ أحذًْب رشيض إنٗ حًبٚخ انًعجٕد أٔصٚش ٔاٜخشٖ رشيض نهجعش ٔانزجذد يٍ
خالل أداء ؽقظ عكت انًبء نشٔح انًزٕفٗٔ ،رنك إحٛبءا ً ٔرجغٛذا ً نهًٕسٔس انذ ُٗٚنألعطٕسح األٔصٔسٚخ .

أو ًال السخاجع العخبية
 أحسج فاروؽ دمحم ،القخابين الدائلة فى مرخ القجيسة "دراسة ديشية حزاريةسياحية" ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،كمية الدياحة والفشادؽ( ،االسكشجرية،

.)3396

 آماؿ صسػئيل أسحق ،السذاهج االسطهرية السرهرة على اآلثار السرخية حتىاألسخة  ، 03رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اآلثار( ،القاىخة.)3330 ،

 أميشة محسػد ،حهامل أواني القخبان مشح أقجم العرهر حتى نهاية الجولة الحجيثة"دراسة أثخية – ديشية – لغهية"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اآلثار،
(القاىخة.)3336 ،

 -جساؿ الجيغ عبجالخازؽ ،فشهن مرخية قجيسة( ،االسكشجرية.)3332 ،

  ،.....................تهظيف اللغة السرخية القجيسة فى مجال اإلرشادالدياحى ،الجدء األوؿ( ،االسكشجرية.)3399،

  ،.....................تهظيف اللغة السرخية القجيسة فى مجال اإلرشادالدياحى ،الجدء الثانى( ،االسكشجرية.)3390 ،

 خالج عمى دمحم أبػالحسج ،أواني الدتيهال فى مرخ القجيسة "دراسة أثخية" ،رسالةدكتػراه غيخ مشذػرة ،كمية اآلداب( ،السشػفية.)3393،
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 دعاء إبخاليع عبجالسشعع  ،تيجان اآللهة ورمهز الخأس السقجسة مشح أقجمالعرهر حتى نهاية التاريخ السرخب القجيم "دراسة مقارنة بالتيجان السلكية"،

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اآلثار( ،القاىخة.)3336 ،

 ضحي دمحم سامى ،مكهنات اإلندان فى الفكخ السرخي القجيم ودورها فى مجالاإلرشاد الدياحي  ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة  ،كمية الدياحة والفشادؽ،

(االسكشجرية.)3339،

 عادؿ أحسج زيغ العابجيغ ،القخابين والخمهز السقجسة السقجمة من السلهك لآللهةفى مشاظخ الجولة الحجيثة  ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،كمية اآلداب( ،ششصا،

.)3339

 عبجالحميع نػر الجيغ ،الجيانة السرخية القجيسة ،الجدء األوؿ ،السعبػدات،الصبعة الثانية( ،القاىخة.)3393 ،

  ،..................الجيانة السرخية القجيسة ،الجدء الثانى ،الكيشػت والصقػسالجيشية ،الصبعة األولى( ،القاىخة.)3331 ،

 -عشايات دمحم أحسج ،مشاظخ تيجان األباطخة الخومان فى رسهم السعابج السرخية

الطخاز  ،مجمة كمية اآلداب ،السجمج الخابع واألربعيغ( ،االسكشجرية-9116 ،

.)9115

 دمحم البيػمي دمحم البيػمي ،أسطهرة الرخاع بين حهرس وست السرهرة فى مرخالقجيسة من الجولة الحجيثة وحتى نهاية العرخ الخوماني ،رسالة دكتػراه غيخ

مشذػرة ،كمية اآلداب( ،ششصا.)3331 ،

 دمحم دمحم الرغيخ ،اللخدي واللهتذ فى الحزارة السرخية القجيسة ،الييئة العامةلذئػف السصابع األميخية( ،القاىخة.)9126،

 -مشاؿ أحسج مدعػد ،تيجان اآللهة ورمهز ولباس رؤوسهم فى مرخ القجيسة

دراسة تحليلية من بجاية التاريخ وحتى نهاية الجولة الحجيثة ،رسالة دكتػراه

غيخ مشذػرة ،كمية اآلداب (االسكشجرية.)3339 ،
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  ،...............العين عشج السرخب القجيم دراسة لغهية وأثخية ،رسالةماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اآلداب( ،االسكشجرية.)9115،

 مشي زىيخ أحسج الذايب ،الخمهز السُقجسة فى أدوات التديين فى مرخ القجيسةحتي نهاي ة عرخ الجولة الحجيثة  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اآلثار،
(القاىخة.)9111 ،

 نيي محسػد نايل ،الجالالت الخمدية والقيم الفشية لتيجان اآللهة فى الشقهشالسرخية القجيسة  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية التخبية الفشية( ،حمػاف،

.)3330

ثاني ًا السخاجع السعخبة
 إريظ ىػرنػنج ،وادي السلهك أفق األبجية العالم اآلىخ لجب قجماء السرخيين،تخجسة دمحم العدب ،مخاجعة محسػد شاىخ ،مكتبة مجبػلى( ،القاىخة.)9115 ،

 -ريتذارد ىػ.ويمكشدػف ،قخاءة الفن السرخي دليل هيخوغليفي للترهيخ والشحت

السرخي القجيم ،تقجيع زاىي حػاس ،تخجسة يدخية حدشي ،السجمذ األعمي

لآلثار( ،القاىخة.)3332،
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