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 زهرة اللوتس في مصر البطلمية و الرومانية
 *وفاء الغنام د/

السو نس وسئعنيلوو ن منو نئوولننNymphaeceasاللوتس نباو منئوو ن نئولن اوبلننالا ووببلن 
خئسبلنبتعنن،نببئتن  نالئب ةنالضحلنن  نالاو  نتنالئسوسبات منتنيلو نضوا ننارب و  ن

تباننتناببئو نسئسوجنووهت  نحبثنبحس جنلمئب منتا  ةنئلنالئب ةن،نس قنالبا من ختةن،نضو
  ناريئ قنالطبببنننسطاتن ت اقهنالئسطحننالت بضننجانئو ن وتقنسوطلنالئو النتنلنستلوتن

ن.ن1يبهن
ن-ي  منئا نالا يتببننبتيبلنئلنبا مناللتس ن:ن

:نت زهوو   نهامناووسيمنابضوو الني بضووننNymphaea Lotus_ اللوووتس ايبووي   1
 هةن،ن ت اقنالبا مني بضننئسسجب ةنسطاتن تقنئسجاخلننل  ناط اننجان بننتل  ن انحهنبا

ن.3تنجبتسمت بجب نن2سطلنالئ الن،نهم نههانالبا منيبجنهب تجتمن
تن زه   ن اغ نحوئ نتن قوعنساسحو نن:Nymphaea Caerulea_ اللوتس ايزرق  2

ئلنارابضنتناسيمنالزه ةنز ق الناللتلنن  بطبننال معننن  بتننتنئجااننالطو نن،نتن
ن.4 انحننهمبنن.نلمنبهم  نئلنالاجئ النستين نبب بت ننه ن بض نهام

 لومنبمولنئت ت و نن Nelumbium Nucifera ئ نالبتعنالن لثنتنهتناللتس نالوت جينننن
نن5  نئا نقاعنالغزتنالا  س نحبثنولبنال نئاو نئولناويجنال بوجنيولنط بوقن و   ن

هو ةنت جبونناللوتلنلهل نلمنبات نيل ناآلن  نالئا بننقاعنالتا نالاطلئ ن،ناوسيمنالز
ئ سانن  نخئ نااتننالجاخلبننئب  ن قاو نئولنالخ  وبوننتنهو نارخو ينهامن انحونن
يط بنن،نته نمزه ةنارما نحوئ نتناهت ه ننم بمنسؤمعن  نئا نالاجبئننحبثنم بمن

تنن7..نسحجثنيبوهنهبو تجتمن6سطحلنتسسسخجمنمجقبقنسابعنئبهن  غاننسخازنيل نالب  ن
 وو عنساووتب نزهوو ةناللووتس ن وو نالاوولنالئاوو ين.نن9سووس ااتلنتن بضوو ننن8نبت  اسووست ن

الاجبمنتنخ انن ستمنالئا ا نحبثنم بومنس وجين و نالئب سوا منتنساوجمن و نالحاويمن،نتن
                                                           

 نملبهنالجابنقسمنالن  ننو ئتهنطبط *
  
نلنزه ةناللتس ن..ن اوعن:لئزبجنئلنالئتلتئ مني1

الو نن21صننن1985ئحئجنالاغب ن:ن"نالا جينتاللتس ن  نالحضو  ةنالئاو بننالاجبئونن"نالاو ه ةننننن
نن                                     نننننننننننننننننننن38

 ن                                                                            Herodotus , II , 92ن2
3 ننن Dioscorides ,  De. Mat. Med., I , 62  
                                          Athenaeus ,  Deipnosophistae, V , 21, 677ن4
 .Posener , G., " A Dictionary of Egyptian Civilization " ,London ,  1962 . pن5

152                                                                     
6 نن   ,Herodotus IIن92
 . Ibidن7
 ن                             . Theophrastus, Enquiry into Plants . I , iv, cap.8ن8
 نننننن  Strabo ,Geography, viii,cap.1,1نن9
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مئ نم بمنالبس النبحلبلنا  نوا ه لنم لنالئا بتلنبابتتلنئب  ن م لبينسطتقن يب ق من
الوب زبونناهنسحسوتينئوئتيوننت يب قنحبتاب س من،نمهل نم بمنسجخعن  نس مببنارم لبوعن

البا سبووننالئحات ووننااسوومنالز ايووننالاجبئوونناوو لئسحننالز ايوو نيلوو ن م لبووعنن10 وواببات م
وب زبننس سئعنيل ن زه  اللتس ن،نم بمنن زه  نتناسيمناللتس نسج لن بض نئعنالئتس ن
حبثنسبن نيلو نالونئو لناهنينو نيلب و نئوعنئتئبو تامن حئو نالتعنتن ئبحسوبنالتعنتن

تقوجنن، ب نمئ نين يلب  نئسب ن ةن تقنئتئبو النسوتمنيوبمننئوتلنجاخوعنس اتسوهن نالنب ئس
اسسئ منهه نالت جةنخيعنالتا نالاطلئ نتال تئ ب نحبوثنينو ناسو ين و نئاو ا هتا ةن

ئئوو نبؤمووجناسووسئ ا نتضووتهن وو نالئاوو ا نالوو نالتاوو نن11اوو لابتمنيلوو ن زهوو  ناللووتس ن
بووو لناريئووجةنالسوو نسسئبووزنا وو نالتئوو  ةن بضوو ني  وومناللووتس نمكحووجن  ووم عنسنال تئوو ب .

الئاوو بنن م بوومنسئنووعن حب بوو نا وومعنزهوو ةنئساسحووننتن حب بوو ناخوو ينئغلاوونن،نمووهل ن وو عن
اسووسخجامناللووتس نمتباوو ن تنمتحووجةنزخ  بوونن،ناووعنستساوو ناللووتس نئوولن هوومنالتحووجامن
ا نالزخ  بنن  نئا نالاجبئننناهنب اه نئئنلنناك م عنئستججةنيل نوج النتنساتننالئا 

تنيل نالستاابمنتنئتانجنالا اابلن،نمئ ناسسخجئمن و نزخ  وننارنو ثنتن جتامنالزببوننتن
  نسائبئ منالحل .نا لض  ننال نهم ه ن و نالتنو نقنالا جبوننتنالباوتصنئنوعنا جبونن

سئسوو زن زهوو  ناللووتس ناكب وو نسبغلووقننن.ن14تنمسوو بنالئووتس نن13تنباووتصنالهوو امننن12نبوو 
اهانغ امنال ئ نتنلمب  نسازغنئو ةن خو ينتنسساوسلنئولنيل نباس  نتنسغتصن  نالئ الن

ل هانايسا ه نالئا بتلن ئزانللاتثنتنسوججنالحب ةنتن ئزانن15وجبجنيبجن  تقنال ئ ن
للئبيجن بض ن،نمئ نايسا من ئزانلل ئ ن،ن  لهنال ئ نالطاعنقوجنوو النالو نالتو لمنئباناو ن

 بوو منالخلووقن وو نئاوو ن،ناهن لناحووجينب ن16ئوولنزهوو ةنلووتس نباسوومنئوولنالئوو النارزلوو ن
الاجبئننساتعناكبهنلمنبملنهب  نستينالئ النبحبطهنال ويمنحسو ناباناومنزهو ةنلوتس نئولن
الئ النارزل نتن خهمنزه ةناللتس نالز ق النسساسلنااطالنلسم ننيلنالهنطاوعنبولو ن و ن
قلا  نالهها نتنقجن عنالضتالنئلنوسجنههاناللهنالطاوعنلباوججن لئوننالموتلن،ننهوهانالطاوعن

نللهنالخ لقن،نالهنال ئ نئاج نالحب ة.م لنا

                                                           
 pp. 109 – 114نSchweinfurth,G.," The flora of ancient Egypt ",In : Nature 29نن10
 Petrie , F., " Kahun , Gurob and Hawara " , London , 1890 , pp.47-48 ; p. 52ن11
 Budge , W., " The Papyru of Ani : The Theban Recension of the   Book ofن12

the Dead " ,London , 1913 . passim 

13ن4ن2تنن264 قمن
 

14
  Faulkner , " The Egyptian Book Of  The Dead",  2

nd
 ed. 1998 

spell  42 ,81, 174 . 
15

  Spanton , w. "The water Lilies of Ancient Egypt", In AE., part 1,نننننننننننننننن 

نننننننننp.2  . 1917  ن      
16 نن Morenz , S., " Egyptian  Religion "' London , 1973.                    نننننننن                 
(Translated by Ann   E. Keep ) . p. 179 
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.نتهمهانحببئ نسغلقنزه ةناللتس نالز ق الناسيس  ن  نب  بننمعنبتمن  لنالت لمنملهنبغئ  ن
.نلاجن ن  ابسا  نالئاو ين17ال يمنحس نبتتجناللهنئلنوجبجنئعنازتغناللتس ن  نالاا ح

لنالاوسيمنالز قو النالسو نالاجبمن لنزه ةناللتس نالز قو النحببئو نسساوسلناوا حنموعنبوتمن و 
سحبطناالبنالزه ةناراا ناللتلنابئ نس واهنسئ ئو نال وئ نالسو نسستسوطنقلوبنالسوئ الن،نتن
رلنزه ةناللتس نسبغلقنمعننئس الننمنسساسلنئلنوجبجنمعناا حن اجنا ساطومناغو تبنتن

،ن  يمنهه نالاوت ةنن18ن  تقنال ئ ن،نتنئلننمنا ساطمنا لهنال ئ نتنا لخلقن بض 
  نالالنحبثنات  بضو نح ااو اطنو لسو نيلو ننن-ابان قنالهنئلنزه ةناللتس نتنه نن-

زه ةنلتس نسئبز نخالننالطاتلنالو بابوننتنااواتهنالو ن ئوهن حوت  نمو لنال و ن ئسوب ن
بئنعن ئ نالاا حن،نتنا يسا  اللتس ن ئزانللاتوثناوت ن ابو النحوت  نار اتوننالوهبلن

زهو ةنلوتس نز قو النباسومنئولنالئو الننم بتانئ   انئلنئ و ه نالاتوثنبااوتلن بضو ن وتق
،ن ئ نارلهنبا ستمنالهينم لنبات نم  بنستلتنن19ارزل نالئتوتجنسحمني شن تزب ب 

  سهنزه ةناللتس نالز ق الن اجنم لنبئنعن و ناجابوننالخلوقنالاوت ةنال و اننرلوهنال وئ ن
 نتنمئو نلهل نا ساطنبا ستمناتا جةنال ئن،ن20  سئهنبتب ن"ننستمنالوئبعن"نائتب نال  بن

   نالهنال ئ نالطاعنببانقنئلنالئ النارزل ن  نا يمنزه ةنلوتس ن اوجنا سواطنبا سوتمن
نا للتس نارز قن،ن

تلملنيبجئ نب كمن م ةناجئ جنالل نن  ن س ن تنئوئتي منت االنبا ستمن حجن طو انن
بجان،نتن االنسو21ن لتثنئبننس  نئ ئننالخلقنرابهناس حناللهنالخ لقن  نالتابجةنالئبابن

نللتطت نتاحسا نازه ةناللتس نم ئزنلهنبحئل  ن تقن  سهن.
ئخسلاوننن22بضمنالئسحننالئا ينا لا ه ةني و نقطوعنئولنالا تبوزنسئنوعننل ونن تئ ببونن

سبانقنئلنزه ةنلتس نئساسحننته :نن و تبت ن،ن ببوت ن،ناو خت نتئب موت ين،نئت ومن
 ن يل نالاخهن  نقطتسبلناببئ نبئسجنالوسمنلباعنالننbustالاطعنئئنعن  نات ةنباابنن

.نبض ننال نهه نالئوئتيننقطتننتاحجةنسسخوهن ومعنسئنو عنم ئوعنلبو ت نبحئوعن وتلنن
سومننينو نن11.5الو نن7.5سسخهنقئس  ن معنزه ةناللتس ن،نبس اتحنا سا عنالاطوعنئو ابلن

                                                           
 Seawright,C., " The Egyptian Lotus, Nymphaea Caerulea , the Blue Waterن17

Lily "In : Egyptology " ( A publication of the Archaeological Institute of 

America ), 2001.p. 1نننننن                  
18

 18 Ibid .   
 ن  Spanton  , op . cit . , p.10ن19
20

Ames , D., " Egyptian Mythology " , Prague 1965 .( translated            from 

Larousse Mythologie Generale )                           ن 
21 نننن Hayes,W., C., " The Egyptian God of the Lotus , a bronze          statuette" , 

In : The Metropolitan Museum of art           ننن 
   Bulletin vol.33    no.8 (August 1938) p.182                    

نرلنالاطعنمل  نس وعنال نالتا نال تئ ب ن بئ نيجاناب ت ن.نن22
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يل ناحجاه ن  نقاطنتنارخ ين  نالابتمن،ن ئو نالاطوعنارخو ين  و نائو نئ وس ا ن تغبو ن
ن.23لئاج نئتلتئهنا

السئ نبعنالباابننمل  نبساعنا  نئلنالخلننقضببني بضنئلنالا تبزنبئسجن  اب نلببس  ن
 وو نط  ووهنالخوو  و نا وومعنزاتبووننق نئوونن تنزاتبسووبلنقوو نئسبلنئست ئووجسبلنستلووتناحووجاهئ ن
ارخ ينحبثنم بمنهه نالاوت نالباوابننسسوسخجمنمتباو نزخ  و نللحتائوعنالا تبزبونن

 بمنسسسخجمنلحئعنارتاب ناببئ نستقجن سال  نالب  نلط  نالطت من.ننينبننار وعنتنالس نم
هه نال وعنالنيثنقجنسمتلنئ اتننتناحب ب نئسطحننئ نلننبئملن  جهو نتنطب و ن،نالبوتعن
النوو ب نئوولنار وووعنالسوو نبئموولنطب وو نموو لنبناوومن ييهوو نيب اوو نزخ  بووننموو لس نسئنل وو ن

يل نالح ئعنحبثنم بومنالاضوا لنالئتجببوننيلب  نالتي النالئ اجنتضتهننئوئتيسب نلبسسبج
ن.ن24هامنالزتاب نتنالئناسننخلننال   نسسسخجمنمسب جامنلحئعنارتاب نتنارتيبن

ســمن ل  ناسوسخجامنن14ا لبساننللاطتننارخب ةنالس نسئنعنا خت نتالس نبالغنا سا ي  نن ئ 
تابو ن تنارجتامنئخسلنناهنم بمنسسسخجمنماجمن تنق يجةننسحئعن تنسسوبجنيلب و ناحوجينار

نالئبزلبنن.
نالصنعـــــة :

معنقطعنالئوئتيننئابتيننئلنسابمننالا تبزنالئمتبنن س س نئلنالبحو  نتنالااوجب نن
تنلملنابسبنئسا تسننمئ نباجتنئلنئا  بننقطتنناكخ ىن،ناتضنالاطعنئائسننتناتض  ن

رلوهنئوعناوبغمن و نقطتوننتاحوجةن:نوسومنان- بئ نيجانابو ت نن–ئوتنن.ننوئبعنالاطعن
زه ةناللتس نتنالا يجةن.نالاطعنستاالنم بمنئائسنن تنئوت ننابتمنوئبت  نا سوسخجامن

ته نط باننس لننسبسجن ما نيججنئئملنئلنالاطوعن cire perdu  ط باننال ئعنالئااتجنن
  ن قعنتقمنتنا لس ل نسباصنئلنسملاننابس جنالاطتننالتاحجةنحبثنسابنسوابمننالا تبوزن

 ينئمتلنئلننقطتننتاحجةننسمتلنغ لا نئولنالووصنبوسمنس ومبلهنن-غلقنالس نلنن  نق لبنئ
 بسووبعنال ووئعنتنبحووعنئحلووهننن-يلوو نالبئووتهجنالئتووجنئسوواا نتنالئوو اجنسبابووه ن وو نالا تبووزن

الا تبز،ننمنباتمنالاب لناس مبعنئيئلنالتوهنم لتبتلنتنالاومنتنخطوتطنال وت نئسوسخجئ ن
اننللسئ نبووعنالئاوئسنن ئو ن و نالسئ نبووعن و نهلو نازئبوعناوغب نهتنسوولنئوجابن،نهوهانا لبسو

الئوت وونن م بوومنبسووخننالسئنوو عنالئوو اجنس وومبلهنساووبعنئوولنالطووبلننوومنسمسوو نا ل ووئعنالووهين

                                                           
ئسوعنيبجناجو  ن  نئت ضننمس اهنيلنالا تبزنتنالا ج نضئلنسلسلننمسو لتجنناتضنهه نالاطعنن23
الئا ينحبثن ت جنالئا بب نئعنتاننئخسا نللاطوعنالئسوولنننلمبوهنلومنبستو ننيلو نبوتعننلئسحنا

نالزه ةنتنلمنبؤ خنللاطعنتلمنباجمنل  ن ينج اسنن.
 Edgar,C.,C., " Greek Bronzes " , In : Catalogue Général desننننننن اوـــعننن-نن

Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire , Le Caire , 1905Passim .                 

                                                                 
  Edgar, op.citنno.   27818 ,   p. 49 ,   pl. XIII  .ننننننننننننن   :  . اوـــعنن24

ت ةننننننننننننننننحبثنبت ضنبئتهو نم ئينلح ئعننين نار وعنئنامن يل ناحجينال وعننانننن-ننن
نباابننئئ نلنن
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بسمتلننن–سبحمن بهنالسا ابعنالجقباننمئيئلنالتوهنتنالتبتلنتال ت تنبابعنيلبهنق لبن
لوهنالا تبوزنبابن بهنالا تبزنالس نعن ببا  نال ئعنتنبحعنئحن- بض نئلنقطتننتاحجةن

تن  نهه نالبتيبننئلنالسئ نبعنالئوت ننم لنالاب لنائ نبسخلصنئلنالح تنالئتوتجنجاخوعن
السئنوو عن تنباابووهنتنالنموو لناخ اوووهن وو نئت وومنارحووتاعن ئوو اناووتا نخ اوونن وو نالاطووعن

مكئنلننالئوئتينن.ن ئ نال  بطنار ا ن اجنابغناكسلتبنالطو قنحبوثنن25الاغب ةنالحوم
 قنيلبهنحس نبكخهنالسئ نالئطلتبننمنبنب نط  هنالو ن يلو نا ومعنبسخلنالئتجلنتنبط

زاتبووننق نئوونن،ن ئوو نالئنلووننهامنالزاتبووننالئزجتوووهن م بوومنس وومعناسنابوومنقضووببناووغب ن
بست ئجنيبجنئبسااهنئعنالاضببنار ا ن،نتن  نالب  بننبنامنالاضببنار ا ننخلنن  و ن

لن سحننائا  نالاضببنالئتوجب ن و ن  و نالسئن عننا سسخجامناللح منتنهل ناكلنبوتعنالاب 
السئنوو عنننوومنبووجخعن ب وو نطوو ننالاضووببنتنبحبط ئوو نئتوو نا وو بطنئوولنالئتووجلنالسوو خلن
تبضغطنيلبهننمنبس  نلبا جنتنا لس ل نبلسحمنالاضببنئعنالسئن عن.ن ئ نالا يوجةنالئسوسطبلنن

ئوئتيننحبثنالس نباتمنيلب  نالسمتبلنالاب نللاطتنن   نئاستحننئلن ساعن  نمعنقطعنال
 ملمنالا يجةن س س نلسؤجينت باننئحججةنته ناجخ عنالاطتنن  نالط ننالتلوتينللسو قن
الا تبزبوننللح ئووعنالنينوو نارطو اننتئوولننوومنسنابوومنالاطتوننمتباوو نزخ  وو ن.نا لبسووانن
لسئن عنابو ت نتهوتنئاوئمن اوجناوبنئباو جان و نق لوبنئغلوقنا سوسخجامنط باوننال وئعن

من و نق لوبنئبااوعنتلمب و نئوت وننتنلبسومنئاوئسننلوبئملنالئااتجن،نمهل نال وتلنناوا
للسئن عن لنبحئل  ن  نتضت  نالئ نعنيل نمسنناب ت نجتلن لنبئبعنال نالت االن،ننمننسمن
سنابمنال تلننال نوسمنالسئن عنا سسخجامناللح من.ن سلتبنئت لوننالتبتلن  ناتوضنالاطوعن

تووتجنحبوثناسوسخجمنالابو لنائو نب ب نال ن ب  نم بمنئطتئنن،ناتض  نئااوتجنتنالواتضنئ
الوصن تنحو نالم بسس عنالاخ ينلس مبعنالحجقنن،ناببئ ناسسخجمننلبس لنالتبلنيوببنن

 زو وبننستجاالناللتلن.

 

 

 

 

 

نايــروس  :     ن
ااوولن   تجبوومن،نالووهنالحووبنتنال غاووننالوسووجبننتنالو هابووننالوبسووبننتنالتيقوو من    

،نئلن همنئخاا سهناتجنوتاوننن26ستلاننا لسبجامنالحئبئنن،نمئ نياجنم لهنللخاتاننالئ

                                                           
  . Edgar , op., cit.,  pp.ii , iii ن25

   
     

                                                                                                    

           Daremberg , Ch. , et Saglio , E. , " Dictionnaire des Antiquites ن26

Gréques et Romains d' après les Textes et les Monuments",  Paris , 1877 – 

1919 . Tome I , 2eme partie , p.1595 ff .         
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الس  منال تلننالس ن ااحمنئخاا نلهنئبهنال اعنالن ب نللا لنالخو ئ نقاوعنالئوبيجنتن
اسووسئ نساووتب  نا وو نو بوو ن تنطب ابوو نطووتاعنالاوو لنال ااووعنقاووعنالئووبيجنتخوويعنالتاوو ن

الن لوثنالئبيجبوبل.نال لببسس ن،ننومن  و منيلو نالتئلوننال تئ ببونن و نالاو ببلنالنو ب نتن
ت باننال وتلنن و نبوجنابو ت ن ائو نساوجتنغ ئضوننرب و نلنسساوعنا ومعنئا  و ناسوب قن
الت  نننالئت ت ننرب ت نخ اننتن ب  ن  نمنبو نئولنالاوت ه نالئخاوصنالتحبوجن

،نم ووامنسوو  تنتن  يطووتلنهووهانالغئووتضنحووبلنتاوواتانال غاوونن27الووهينبحئلووهنابوو ت ن
هجن تنار ووست عن،ننتنقووجنسكمووجمنتو ووننالب وو نهووه نئوولنالوبسووبنناكب وو ن ووتت نحوو جناوو لست

 ".نتنطااو نلئو نباوتعنن28خيعن  سطتنالهينب ين لنال غاوننستلوجنالحو ا ةن و نالوسومن

Moschosلنس تعنهلبت نهاسهن"ن،نلاجنم بمنال تلننسيح ن  ن النهه نال تلننبئمب  ن 
ن.ن29بجناب ت نبنب ا  نئ  ي نالت قنتنال تين  نقلبنئلنباباه

سضمنالئوئتيننقطتننتاحجةنسئنعناب ت نتاقا نبحئعنيل نمساهن تلننسسخوهنقئس و ننننننن
،نتابو النيلو نن االنالمسو بنالاوجائ ن  ائو نبئمببو نالاوتعناوكلن30 معنزه ةنلتس نئساسحون

نالل بنالئباتثنئب  نهتنالهينبسخهن معنزه ةناللتس .
 C.32368 قمنالسسوبعن:

نئاج ن:نغب نئتلتمنسمننننننننننننننالن8ال سا عن:ننننن
ننالوصــف :

اب ت نباننا لئتاو هني  ب نسئ ئ نب   نناوب حبهنخلنن    ن،نناببئو نبحئوعن
ابس ا ن تلننضخئننسسسبجيل نمساهناربس نتسبس  نئلن يل نا معنزه ةنلتس نئساسحنن

 يلوو نالوو ا ناببئوو نسغطوو نخاوويمنقاووب ةنخلووننال قاوونن،نtuft ،نال ووت نبسخووهن وومعن
بو ةنتن واهنئسوطحنن،نالسو قنالبئبو نسساوجمنقلوبين،نالسئنو عناوجتلنقوجئبلنئيئلنالتوهنما

باننيل نق يجةنقلبلننالسئ ن اهنئسسجب ةن،نقاضننالبجنالبئب نئااوتجةنت بضو نووزالنئولن
ن(ن.ن1الا يجةنن)ناــت ةن

الاطتنن جبنننالابتننسحئعنالمنب نئلنالتبتبنساجتنتاضحنن  نالبسوبن طوتعنالووهعنلن
لسو قبلن،نتارمسو ننتنالاوج ن ضوخمنامنبو نئولنالطو  بلنالسوالببلن،نبسب سبنئوعنطوتعنا

ال   نضخئنناببئ نال قاننقاب ةن،نمهل نئيئلنالتوهنلنسسب سبنئوعنطاوعن  و نمابو ةن
ت اهنئسطحننحبثنباهمناخطتطنغب نيئبانن،ن بض نالسئن عناوجتلنقوجئبلنحبوثنسساوعن

نالس ق لنا لا يجةنئا   ةن.
 التـــأريخ :نن

                                                           
 Stafford,E.,  Herrin,J.,  " Personification in Greek World from      Antiquityن27

to Byzantium ", London , 2005.  pp.36-37نننن 
                                                                                                 . Ibid   ن28
29 ننن Daremberg , Saglio , Tome ,I , 2eme partie p. 1601                        . 
30 نن    Edgar , op. cit.  pp. 89-90 ., pl, III .                                                  
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االةنالابتننتنالتبتبنالس لاننالهم نبئملنا وو عنالسئنو عنالو نالتاو نب  انل جن
نالاطلئ ن.

سئنعنوسجنن32نflaconنببنن خ  بننن31بت ضنا ج بزبهنضئلنئوئتيننسب امتس ن تمبهن
اب ت نالهينبئسجنحس نئ ن تقنال ماسبلنبخ جنئلنزهو ةناللوتس ن،ناللوهنيو  نسئ ئو نتن

معنزه ةناللتس ن،نسبتاجنبجاناللهنخلنن    نباننئسسبجانيل نيئتجنبسخهنهتناآلخ ن 
لبحسضلنا ئ نالتئتجنناببئ نب   ننوب ح  ن،نئيئلنالتوهنتاضحنن،نال ت نببسجعن و ن
خايمنئلساننسحبطنا لتوهنتنسبسجعنيل نو با نال قانن،ناب ت نب سجينقيجةنسساو طعن

اطتوننلبسومنيل ناج  نمئ نبحبطنيباهنا ملبوعنئولنالزهوت .نزهو ةناللوتس ن و نهوه نال
ئساسحوووهنتنلمب ووو ن ووواهنئغلاوووننتنئزخ  ووونناخطوووتطنطتلبوووننتنجتانووو نئحاوووت ةن،نهوووهان

ئئو نبتووهنالب و نالو ن لنا ساو طنابو ت نن33الساتب لب ت نم لن  نت ن  نالسب امتس ن
ازه ةناللتس نا معن تناآخ نم لن ئ ان  نت ن  نالاولنال وتا ن،نتنلمولنبووبنئيح ونن

الووهينموو لنبئنووعنو لسوو نيلوو نزهوو ةنلووتس نالنالننالنابوو ت ن غوومناقس ابووهناح ااوو اط
ابوو ت نلوومنباووت ن اووجانو لسوو نيلوو نزهوو ةناللووتس نئئوو نب ووب نالوو نالنهووهانالساووتب نلن

نبتط ن تنباجمنئا تمنالاتثنئنلئ نستا نيبهنات نح اا اطن.ن
 فاونـــوس :  

البسو جن،نهت قجمننل نناليسبلنيل نالطويقنمو لنبئنوعنلوجب منالاوتةنالئتلوجةنللبسوعننتن   
ايسا الب ب نال تئ ب نليلهناو لنالوهنالئ ايو ننتنالحاوتعنتنالغ او من،نتنالوهنالاطتو لن،ن
مئ نم لنال  نللخاتاننتنال غاهنالوبسبننالو ئحننتنال وتلننالاتبننتنال و تاببنن،نمو لن
ئ  ت انااتسهنالوبسبننتنائط  جاسهنالغ ائبننلمنب نئلنالحت ب منالين نملنب  النئبهن

 نخت  نئلنا  يننئب   نحبثنم لنبات نغ لا ن  نهبننن قو بنالو نالسو سب ،نجئوبمنجانئ
ن34الخلانن وتجنالتوهن،نغزب نال ت ن،نهتن بنن  ط نتلحبننمنباننئنلنننال مع.

سضمنالئوئتيننقطتسبلنسئنيلن  تبت نببانقنئلنزهو ةنلوتس نئساسحونننالاطتوهنارتلو ن
ن. modius ن  سهناخئ  نبتلت نسئنلهني  ينال   ن،ن ئ ن  نالن ببنن بغط

ن:ن35القطعــة ايولــي 
 الئاج ن:ئ س اةننننننننننننننن C.27825 قمنالسسوبعن:ن  

نســمن9سـمنننننالطتعنئلنالئ منال نالخلنن:ننن10,2ار سا عن:نننننن
نالوصــف :

                                                           

 
             Perdrizet , P. , " Les Terres Cuites Gréques d ' Egypte de la  ن31

Collection  Fouquet ," Paris,1921 .  n. 288 , p. 94 , pl.xxxvi     نن     
 ســمنن11ال سا عن:نننالئاــج ن:ننئبنننن32

 
 Ibidن33

                                               Daremberg , Saglio ,  Tome II , p. 1021 ff ن34
35 نن Edgar , op. cit. , p. 51 , pl. VII                                                       ن 
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ات ةنباابننليلهن  تبت ني  ب نببانقنئلنزه ةنلتس نئساسحنن،نال   نسئبعن
  نئعنا سا عناسبطنبوتعنب  امن  تبت نسسوهنال ن يل ن،ال ت نمنبنن وتجنو ننالبس

ئا غن  ن معنخايمنئسب ن ةن،نالتوهنبحئعنمنب انئلناالسو يبجن،نالئيئلنق سوبننتن
الب  امنح جةن،نالتبتلنئحججةناخطوتطنئحاوت ةن،نالحجقوننئحوججةن،نابسو لنالتوبلن ووتةن

اربونن  طو ن،نالاومنتاسوعن واهنئاسوتحنتنيئباننئحات ةنا معنهيعنتنالتبتلنئطتئنن
ال ووا ةنغلب وونن،نليلووهن وو  بنمووثنتننلحبووننئنلنووننئ وواتقنن،نزهوو ةناللووتس نهامناووسيمن
  بتننتن ط اننئسببنن،نبساعنا   نالسئن عنقضببني بضنئلنالا تبزنببس  نط  هن

ن(ن.ن2اــت ةنمتبلنملهنباننيل نق يجةنئسسطبلننن)ازاتبننق نئن،نالس
ـننالوجقوننئطتئونناو لوصنتنابسو لنالتوبلنئطتومناتوببوننزو وبنسوتجاالنالاطتننئائسـو

نالتل.
ن:ن36نالقطعــة الثانيـــة

 الئاج ن:نغب نئت تننننننننن.Cن27826 قمنالسسوبعن:ن   

نسـمن9,5ســمنننننالطتعنئلنالئ منال نالخلنن:ننن11,5ال سا عن:نننن
ن:الوصـــف 
نلتس نئساسحنن.نات ةنباابننسئنعن  تبت نببانقنئلنزه ةنن

.ن37نmodiusال   نسئبعنو وننالبئوبل،نبغطب و نط حوننئتاوتجةنيلو نالوا وننتبتلتهو نن
التوهنئل النا لسو يبجن،نالب  امنح جةنتنالتبتلنئحججةناخطتطنئحات ةنتنابس لنالتبلن
 وتةنيئباننا معنهيعن،نالبنن  ط نتنال ا ةنغلب ننبتلته ن   بنمثنتلحبننئجاانن

نئنلنننال معن.
هوو ةناللووتس نهامناووسيمن  بتووهنتن طوو اننئسووببنن،ننباوو زنئوولنخلووننال    وو بطنز

ن(ن.ن3ي بضنئلنالا تبزنببس  نط  هنازاتبننق نئنن)ات ةن
نالاطتننئائسـنن. 

الاطتس لنئس  ا س لنسئ ئ ن  نال معنتنال بنهن،نمهل نالئيئلنتنسا ابعنالتوهنتناللحبنن
زهو ةناللووتس نالسو نسسخووهن ومينئسئبووزاننتنال و  بن،نمئوو نبسطو اقن ب ئوو ن ومعنتناووسيم

ن modiusبخسلننيلنمعنائنلننالئوئتينن،نتنلمب ئ نبخسلا لناتوتجنغط النال   نتناع
ن  نالاطتننالن ببنن.

ننالتأريــخ : 
الات ةنالباابنن  نالئن لبلننس ئعنالمسابلنئوعنووزالنئولنالتضوجننتنسئسوجنحسو ن

بو لنتناسوسئ نخويعنالتاو ناربطوتببب ناساعنالاج ن،نههانالسالبجنقجناج نئعنيا نه ج 

                                                           
 نEdgar , op. cit. , p. 51 , pl. VII ن36

م لن  نت نابض نن  modiusجاؤ نلعحبثنهم نالنا سن  Edgar , op. , cit. , p.ivن اوـــــعن:ننننننن37
   ن ئنلننالسب امتس 
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،ن ئ نابس لنالتبلنالئحججنا ومعن ووتةنيئباوننسسووهنن38 ينالباننالن ب نئلنالا لنالن ب 
ريل نا معنهيعنئئ نبتط نالبح النا لب  نالو ن يلو ن اوجناوج ن و نال  وت نئوعناوجاب من

 بوو نبوو ا نااووانن،نمووهل ن ساووتب ناللحبووننالمنباووننالئجااووننتنالئ وواتقنن حبن39الاوو لنالن لووثن
تنيل نن40(ن211-193خ انن  نالات نال خابننليئا اطت نساسئبت نسباب ت ن)ن

نههانبئمبب نا و عنالاطتسبلنال نب  ب منالا لنالن ب نتناجاب منالن لثنالئبيجين.
 فينــوس : 

هوو نال ووننالحووبنتنالوئوو عنتنالئلووهامنن،نتنال غاووننالوبسووبننتنالئستووننالوسووجبنن   
اننالغزعن،نمئ نم بمنال ننللئ حنتنالب تةنالوبسـبنن،نمهل ن   ن حوجىن،ايسا من بض ن 

اآلل ننالئخساننا لزتاجننتنم بمنسخسصنا سئ منالزتاجنتناخاتاننالت ت نتناربوو بن
ن.ن41
سضمنالئوئتيننقطتسبلنئس  ا سبلنسئنيلنالل نن ببت نسبانقنئلنزه ةنلتس نئساسحنننن
ن.

ن:42ننالقطعــة ايولــي
 الئاج ن:نئ س ا  C.27828                  سسوبعن: قمنالننن

نســمن6سـمننننننننالطتعنئلنالئ منال نالخلنن:ننن8،4ال سا عنن:نننن
ننالوصــف :

ات ةنباابننليل هن ببت ني  بنننسبانقنئلنزه ةنلتس نئساسحن.ال ت بسئ تجن
ال قانن،نالتبتلنيل نو با نال   نلبوسئعنال نالخلنن  ن معنياجةنئاممننسبسجعنخلنن

 وواهنئطئتسووننئئوو نب ووب نالوو ن ب وو نم بوومنئطتئوونن،نئيئوولنالتوووهنجقباوونن،نالاوومناووغب ن
تال وواس لنئبا وسوو لنقلووبين.نالل ووننس سووجيننقيجةيبووقنسستسووط  نسئبئووننا وومعنال وويعن
الئالوتبن،نبساووعنا لسئنوو عنئوولنالخلووننقضوببنئتووجب نئسووست ضنببس وو نط  ووهنازاتبوونن

ن(ن.ن4)ناــت ةننننننننننيل نق يجةنئسسطبلنق نئنن.نالسمتبلنملهنبانن
نوزالنئلنقئننتنخلننال   نئااتجن،نمهل نسطتبمنالتبلنئااتجننن.

نن:ن43القطعـة الثانيـــة 
نالئاج ن:نئ س اةننننننننننننC.27829 قمنالسسوبعن:ننن

                                                           
38 نن  Strong , A. , " Roman Sculpture from Augustus to Constantine ", New York 

, 1907 ,  p.370                                                     نن 
تنحس نب  بننالا لنال ااعنننالئبيجيننيزبزةنستبجنئحئتجن:ن"نالبحمنال تئ ب نئلنالاجاب منارتل نن39

 .ن 176 .نصنن2008"ن،نارسمبج بنن،ن
نن164با نالئ وعننصنننن40

41 ننن LIMC , " Aphrodite " , vol. II , 1, p. 2 ff .                                        
                                                  Edgar , op. , cit. , pp. 51-52 , pl. VIIن42
                                                                          Edgar op. cit. , p . 52ن43
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سـوـمننننننالتاـوـنن:ننن6,5سـمننننننالطتعنئلناالئسمنالو نالخلونن:نن8،6ال سا عن:ننن
خهنئط ااننسئ ئ نللس اانن،نلملنالتبوتلن و نهوه نالاطتوننساوجتن منو نتضوتح نرب و نلومنبس

سملنئطتئنن،نالحجقننجان بونن ئو نابسو لنالتوبلن ئئنوعناحاو ةنيئباونن و نتسوطنالحجقونن)ن
ن(ن.ن5اــت ةن

الاطتس لنئائسس لن،نت اهنئسئ نلسبلنئلنحبثنالساتب نتنالئا بب ن ائ ننننابتس نئولنن
،نمئ نس وت لنالو نباو نالاسو ةنالزئببوننئئو نب وب نن modelئلنبا ناعنبئتهجنتاحجن ي

نال ن ب ئ نم بس نئناسس لن  نح ئعننين نتاحجن.ن
نالتــأريخ :
الات ةنالباابننس ئعن يل ناله ايبلنتنسئسجنحسو ناسواعنالاج ئا  و ةنتهوهاننن

ل نسحجبجنتناسسئ نخيعنالتا نالبطتببب ن،نمهن44السالبجنلمنبت ننقاعنيا نه ج ب ل
الحجقننتنسحجبجنابس لنالتبلنا معنباطننئحات ةن  نالتسطناج ن  نال  وت نئبوهنياو ن

تناسسئ نخيعنالتا ناربطتببب نن،نتيل نههانبئملنا و عنالاطتسبلنال نن45ه ج ب لن
نئبساننالا لنالن ب نالئبيجين.

سبلن وو نبضوومنالئسحووننالئاوو ينقطتووننن لنووننسس وو اهنالوو نحووجنمابوو نئووعنالاطتسووبلنالسوو اا
سئنووعناووت ةنباووابننل وووعنئخبووثنباوو زنئوولنزهوو ةنن46ال وومعنتالئتضووتعن،نالاطـووـتنن

لتس نئساسحنن،نال ت نئاستمنئلنالتسوطن،نبسئو تجنيلو نالوو بابلنلببسوجعنخلوننال قاونن
  نياجةنمئ نسبسجعنخالس لن خ بس لنيل نو با نال قانن.نالحجقننجان بننتابس لنالتوبلن

زبلناوج  نقويجةنسبس و ناستلباونناوغب ةنيلو ن ومعنحا ةنيئباونن و نتسوطنالحجقونن،نبو
هيعنئالتبن.نبا زنخلننال   نقضوببنئتوجب نببس و نط  وهنازاتبوننق نئونن،نالسموتبلن

نملهنباننيل نق يجةنئسسطبلنن.نالاطتننئائسنن.
ئلنالئيح ن لنهه نالاطتننسستا قنئعنالاطتسبلنالس ااسبلنئلنحبثنال معنتنالئا بب ن:ن

اانن مين  نارئنلننالنيثن،نمهل نالاطعنالنيمنس سجينقيجةنيبوقن زه ةناللتس نئسط 
ابا نال معن،ن بض ن معنالاج ن  نالاطعنالنيثنابغناكسلتبنتاحجنئعنالسئببوزناوبلن

،نتنطاا نرسلتبنئت لوننالتبلن  لاطتوننارخبو ةنبئمولنن47اج نال وعنتناج نالئ  ةن
 لنالاطعنالنيثنم بمنئناسونن و ننا و ي  ن بض نال نيا نه ج ب لنئئ نب ولن  ضبن

تهوو نن-قووتانمنح ئووعننينوو نتاحووجن،نمئوو نب ووب ال ن لننئوونن ووبن نئوو نبوو اطنابووب من  لل وونن
نتال معنالئخبثنبباناتلنوئبت نئلنزه ةنلتس .نن- ببت ن
ن:نباخـــوس

                                                           
 Strong , A. , " Roman Sculpture " , New York , 1907. p.370ن44

 123يزبزةنستبجن:نالئ وعنالس اقنصن:نن45
                      . Edgar , op. cit. , p. 76 , no. 27938 ,     H. 7,7 cmن46

 نن           

                                                                     . Edgar , op. ,cit. , p.ixن47
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هتنالهنالخئ نتنالبابهنتالتببن،نتنالهنالز اينن،نت بنالئ  و بو منتنالئسو حن..نتنننننن
مسسبنئت من تابسهنم لهنلخاتاننالطابتننتنالهنللوب ن بض نتنللئستوننالوسوجبننتنلمبهنا

.نتنطااوو نلاسو طب ن اوجنتلووجننن48الت طاوننال و تاببننتنال و نللئلووهامنا يساو   نال و نللبابوهن،
 و نالاجابوننن–ئ سبلنلهان  تنب ئزنلسوججنالحب ةنتنابات ن  نئ ةنن ببنن،نم بمن قوجمناوت  ن

،ننوومناووج نباووت نم وو بنيوو  ينئبووهنالاوو لن49جينئياوو نطتبلووننم وووعنئلسحوو نب سوون–
،نتنالنم بومن50الخ ئ نق.م.نحبثناسخهن معن  بنوئبوعنئخبوثنهتن وت نطتبوعنغ لاو ن

الخطتطنالخ  وبننللوسمنقتبننسات  نم وعنالن لنوسج نباسو بنئولنالاوبغنناربنتبونن
باوت نئوعن خبوهنن  نبتتئسهنتنط اتسهنتناسسجا سهن،نحس ن  نالئتزابمتنال تئو ب نحوبل

هب املب نالهينم لنباوت نجانئو نالوتلنجامولنبو ينجبتببسوت ن تن)ناو خت ن(نئاوت ان
.نبتوجناو خت ن منو ناآلل ونن51جانئ ن اوبضن تنت جينالا و ةنجللوننيلو نبتتئسوهنتنسخبنوهن

حبوثنمو لنPhallus  الهمت نا سا ط نا لوب نا معنئا   نلهل نا ساطنا سا ط نتنباو نبن
  و نخ ابننئب  ن  ناحسا لس مناكيب ج نخ انن  نالئ  وو لنالئسوئ  سا يهنب سجتلنبئ ه

Phallophoria تنالهينم بمنسابئهنالا ينالبتب ببننيل ن   هن  نن اعنال ابعنئلنمعن
ي من،نمئ نم لنبطلقنيلبهنالهنالبس الناهنم بمنالبس النبضلتلنا لو ببنارما ن  نئنعنهه ن

هو ننThyrsusبلن باتلتلناكلنيا  نال و ب ةن،نت ائ نبا لغناتضنالجا سن52الحسا لم
  لنا خت نلمنبات ن اجانPhallus .نا ل غمنئلنا سا طهنا عننPhallic symbol بض ن

ربهنمو لنئخبنو نب سوجين حب بو نئياو نالبسو الننننننتنبساو ننننithyphallic  نتضعن
مئ نسسحجثنيلنم لاسب منئبهنطاتلسهن،نتنمنب نئلنالمس ا منالاجبئننسااهنا ه نالاا من،ن

ن.53ييق سهنال  هةنا ا لنتن و عن اجنم لنال  نلل هتهنالوبس ن بض ن
سضمنالئوئتيننخئ نقطعنسئنعناللهنا خت نببانقنئلنزه ةنلتس نئساسحونن  اوعنئب و ن
م بمنسسسخجمنللسنابمن  ن يل نقجمنح ئعننين ن،ن ئ نالخ ئسنن  و نقطتوننئسوسالنناوهاس  ن

لحجينارجتامنالئبزلبنن.نئلنالئيح ن و نارئنلونناخوسيننم بمنسسسخجمنماجمن تنق يجةن
  نقطتسبلن،نتالبانننbustئس حننالوزالنالئات نئلنوسجناللهن ب ينات ةنباابنن

اريل نئلنالوسجنحس نالتسطن  نقطتنن،نتنالوهعنم ئينحس ن ساعنالت بنن  نقطتسبلن،ن

                                                           
                                                         .LIMC , vol. III , 1,  p. 540 ff  ن48

 

                                        . LIMC , vol.  III , 2 , nos. : 43 , 92 , 94a ن49
  : .Ibid. , nosن. 122a , 122e , 124a , 116 , 102نن50
51 نن Ibid . Dionysos in Peripheria Orientali  no. 105.                              
 Williams , B.," The Woman's Phallus possession and power in the worshipن52

of Dionysus " Washington , 1990 . pp.2-3 . 
ق نين"نهلو نالغ بوبنالئخبوثن"ن،ننPentheusبااهنيل نلس لن Bacchae   نئس حبننبت ابجب ننن53

اهنتن غاسهن بهن،نتننPentheus"نهتنال ت نالهها نالئتط ن"ن..ننمئ نس تينارس طب نقاهنستلقنالئل 
تن Phallus  ةنالئل نجتلنسحابقن غاسهنست نا خـــت نال ن و ةنالسوبلنحبوثنبحومنئب و نلئ نح لمنت 

  ول نيلبهنسحابا نل غانناجباهنن.
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ل ااتونناواب نب  تو نيلو نمئ نبلح ن بض ن لنا خت نات ن  ننيثنقطعنطاين،نتن و نا
ن يس بنال ا بنتن  نارخب ةن وين.

ن:نن54القطعـة ايولـي ن
ننC.27840 قمنالسسوبع:ننننن
 Koptosسـمننننننننننننننننالئاج ن:نقـاطننن 10,2ار سا عن:نننن

ننالوصــف :
البانناريل نئلنوسجناللهنا خت نطاينبئسوجنحسو نالتسوطنببانوقنئولنزهو ةن

ل   نسئبعنو ننالبس  ن،نئيئلنالتوهنجقبانن،نالتبتلناغب ةنضبانن،نلتس نئساسحنن،نا
حجقننالتبلنئحججةنتنابس لنالتبلنباطننئحاوت ةن و نتسوطنالحجقوننستلتهو نواوتلناو  زةن
اتضتحن،نال ا  نئئسلنننتنالامنئغلقنن،نال ت نبغط نالوا وننتنبحوبطنا لتووهن و ن ومعن

قاهناببئ نسوسئعنيل نقئننال   ن و نخايمنئلساننسبسجعنيل نمسابهنتنسغط نخلننال 
نن55نNebrisخالننسسخهن معنالابتبمنن،ناللهنبغط نمسابهناولجنالغزاعنالئت تننا سمنن

تالهينبحبطنا ل قاننتنببتاجنيل نمساهناربس ن،ناللهنبسبجنابئب  نالت  حنالهينسسجل نئبهن
ن(ن.ن6نئ  التببن.نالسئن عنب سمزنيل نق يجةنئ اتننئبخاضنن)ناــت ةن

نالاطتننئوت نن،ناله اعناربس نئااتج.
نن: التأريــخ

ههانالسو  ناوج نن،نالات ةنالباابننسئسجنحس نالتسطنسا با نتس ئعناره عنم ئله
نمن االنئلنسئ منبحمنالات نال خابنن  نالاو لنالن لوثنن56  نالتا ناربطتببب 

 نالتسوطنمو لنسو نجان،نمهل ناسسجا ةنالحجقننتنسحجبوجنابسو لنالتوبلناباطوننئحاوت ةن ون57
،ن ئوو نالواووتلنالئؤمووجةن ب اهوو نااوواننخ اوونن وو نياوو ن58خوويعنالتاوو نالبطووتببب 

،نتنيل نهل نبئمبب نا و عنالاطتننال نب  ب منالا لنالنو ب نتن59الئا اطت نمتئتجت 
ناجاب منالن لثنالئبيجين.ننن

ن:ن60نالقطعـة الثانيــة

                                                           

.
54 نن Edgar , op. cit. , p. 49                                                                       

الاووغب نتنموو لنجبتببسووت نتن سا يووهنتن ينال اوو ننfawnائتبوو ننνερός :نئ ووساننئوولننNebrisن55
 بض نم بننارلهننب سجتلنولجنههانالحبتالنحبثنم بمنس اطنالبجالنارئ ئبس لنللحبتالنيل نن حجنالمسابلن

نلبسئلنلوسجنالحبتالن لنبغط نالمسننارخ نلئلنب سجبهن..ن اوــعن:
Smith , W., " Dictionary of Greek and Roman Antiquities.",1870        نp. 793    

                                                                     
 ن151يزبزةنستبجنئحئتجن:نالئ وعنالس اقن،نصن.نن56

                                                                     Strong , op. cit . , p.377ن57
 123لئ وعن،نصنيزبزةنستبجنئحئتجنن:نبا نان58

                                   .                              Strong , op. cit ., p.p. 373 – 4 ن59
                                                   Edgar , op. cit. , pp. 50-51 , pl. VII ن60
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ن.C.27824 قمنالسسوبعن:نننن
نسـمننننننننننننالئاج ن:نئ س اةنن8,3ار سا عن:نننن

نالوصــف :
البانناريل نئلنوسجناللهنا خت نحس ن ساعنالت بننببانوقنئولنزهو ةنلوتس ن
ئساسحوونن.نئيئوولنالتوووهنساووت  نمطاووعن،نالتبووتلنئحووججةناخطووتطنئحاووت ةنتئطتئوونن،ن
الحجقننئحججةنا معنجان ةنتنابس لنالتبلنب معنباطننئحات ةنيئباونن و نتسوطنالحجقونن،ن

ل ا  نجقباننتنالامنباننئاستحن،نال ت نبحبطنا ل   ن  نخايمنئلساننطتبلننسبسوجعنا
يل نمسابهناببئ نبوسئعنيل نقئننال   ن  ن ومعن بتبمونناوغب ةن.نوسوجناللوهنيو  ينتن

الهينبغط نمساهناربس نلببتاوجنيلو نمساوهناربئولنن،ننNebrisلمبهنبحبطنيباهنا لت  حنن
لوو نو بووبن  سووهنبئسوو نا وو ناضووعنخاوويمنئوولن ووت  ن ئوو نالبووجنالبئبوو نليلووهنئ  تيووننا

البس ين سسبجننئ  انئلنالا م ننتنالتبوبنبحئل و ناللوهن و نت و حهن،ننبست ئوجنيلو ن  و ن
السئن عن  بطنئتجب نببس  نط  هناتئتجنئتجب نقاوب نبست ئوجنئوعنال و بطنارتعنئمتبو ن

 نق يووجةنئسووسطبلنن)نزاتبسووبلنقوو نئسبلنتاحووجةنيلتبووننتناآلخوو ينسووالبنننالسئنوو عنباووننيلوو
ن(ن.ن7اـت ةن

نالاطتننئائسننتنالتبلنئطتئنناحو نالم بسس عنالاخ ىن.
نالتـــاريخ :ن

نسحجبجنالحجقننا معنجان ةنتساتب ابس لنالتبلنا معنباطننئحات ةنيئبانن  ننننننننن
ن

ا ووهانبئموولن،61البطتببب تاسووسئ نخوويعنالتاوو نالتسووطنلوومنبتوو ننقاووعنياوو نه ج بوو ل
نل نالباننالن ب نئلنالا لنالن ب نالئبيجين.نا و عنالاطتننا
 :ن62القطعـة الثالثــــة 
 C.27968 قمنالسسوبعن:ن

نســمننننننننننننننالئاج ن:نغب نئتلتمنن14ال سا عن:ن
نسـمنن7الطتعنئلنالئ منال نالخلننن

نالوصــف :
البانناريل نئلنوسجناللهنا خت نال ن ساعنالت بنننننبازغنئلنزه ةنلتس نن

ئساسحننس سمزنيل نق نمنا معنقجمنارسجن،نئيئلنالتوهنسات  نطاين،ن   ناللهنسئبوعن
ال نبئببهناببئ نبسوهناب  اسوهنالو ن سواعن،ننال وت نئتاوتجن يلو نالو   ناببئو نببسوجعن و ن
 معنخايمنئلساننسحبطنا لتوهنتسغط نخلننال قاننالتبتلنتاستننتنيئباونن،نالحجقونن

اووننس وومعنابسوو لنالتووبلن،ناربووننجقبووقنتنالاوومناووغب .نناللووهنجان بووننبستسووط  نحاوو ةنيئب

                                                           
 ن123يزبزةنستبجنئحئتجن:نالئ وعنالس اقنصننن61

                                                    Edgar , op. cit., pp.82-83 , pl. XVIن62
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ئتاتجنيل نمساوهنتنبحئوعنابئبو  ننئو  انئولنالا م وننئتووتجةنجاخوعنولوجننNebrisب سجين
ن(ن.نن8الحبتالن)ناــت ةن

الاطتوننئاووئسنن،نا وو ناا بوو نلحوو من.نالووه اعناربسوو نئااووتجن.ن وو ن  وو ناللووهن سحووننئسسووتنن
التلتينئلنارجا نالئبزلبننالس نم بمنئناسنن ب و نحبوثن ب و ن يجمننلم نبجخعن ب  نالوزالن

ننالتاريــخ :  س معنقطتننئسسالننتنلبسمنجي ئننزخ  بننسنامن يل نح ئعننين ن.
الحجقننالجان بننال معنتنابس لنالتبلنالهينبستسط  نا معنحاو ةنيئباونناوج نئبوهن

بئمولنا وو عنالاطتوننن،نتيل نهلو 63يا نه ج ب لنتناسسئ نطتاعنالتا ناربطتببب ن
نال نالباننالن ب نئلنالا لنالن ب نالئبيجىن.

 :64نالقطعـة الرابعــــة
نC.27823 قمنالسسوبعن:نننن
نسـمننننننننننننننالئاج ن:نئ س اةنن7,5ار سا عن:نننن

التاــننات ةنباابننليلهنا خت ن  نهبننن س نب  عن،ني  ب نببانقنئلنزهو ةنلوتس ن
طتبعنبسس سوعنيلو نمسابوهن و نخاويمنب يئونن،نبحوبطناو ل   نتننئساسحنن،ن ت نالله

ئحاووت ةنتنبتلووت نسوو جنئوولن ت اقننdotsالوا وونن وو بطنئتاووتجنئوولنالخلووننئووزبلناووجتان ن
بحووبطناووو با نالوو   ن،نئيئوولنالتوووهنجقباوونن،نن-الباوو منالئئبووزنلجبتببسووت نن-اللووايبن

،نابسو لنالتوبلنحاو ةن و نالتبتلنضباننستلته ن واو لننابلوننئحوججةناخوطنئحاوت ن ييهو ن
تسووطنالحجقوونن،نبساووعنا  وو نالسئنوو عن وو بطنئتووجب نبست ئووجنئووعنالسئنوو عنتنببس وو نط  ووهن
ازاتبسبلنق نئسبلناحجاهئ نيلتبننتنارخ ينسالبننن،نالسمتبلنب سمزيلو نق يوجةنئسوسطبلننن

ن(ن.ن9)ناــت ةن
 القطعــة مصمتــة .

يبلنتنسئسووجنحسوو نالتسووطنتنهووهانئوولنالس  بــووـمن:نالاووت ةنالباووابننليلووهنس ووئعنالووه انن
،ننمهل نالواتلنا  زةنتنئحوججةناو لحا نتنن65ئئبزامنالات نال خابنن  نالا لنالن لث

تن بض نساتب الامنالئغلقنقجناسسئ نخيعننننننن66ههانئلنسئ منالبحمن  نالا لنالن لثن
نلث..ناهل نبئمبب نا و عنالاطتننال نال اعنارتعنئلنالا لنالن ن67الا لنالن لثن

 :ن68القطعـه الخامســة  
نالئاج ن:نالابتمنننننننننننننننC.27819 قمنالسسوبعن:نننن
نســمن7سـمنننننننننننالطتعنئلنالئ منال نالخلنن:نن8ار سا عن:نننن

نالوصــف :
                                                           

نن123يزبزةنستبجنئحئتجن:نالئ وعنالس اقنصننن63
  Edgar , op. cit. ,  p. 50 , pl. VIIن64
                                                                   Strong , op . cit. , p. 377 ن65

  لو ا لت ننن176يزبزةنستبجنئحئتجن:نبا نالئ وعن:نص.ننن66
 م ام لينسكن اناات نالسمبج ننن178تنن177با نالئ وعننصنننن67

68 نن Edgar  , op. cit. , p. 49 , pl. VII  
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ات ةنباابننليلهنا خت ن  نهبننن وعنا لغنسبانقنئلنزه ةنلتس نئساسحونن،ن
سط  نسئبئوننا ومعنالالوبن،ن وت نجبتببسوت نبسس سوعنالاج ني  نسئ ئ نبزببهنقيجةنسست

يل نال   ن  نخايمنطتبلننب يئنننناببئ نبحبطنا ل   نس جنئمتلنئلنئوئتيننئولن
 ت اقنالبا س منسبس من  ناابلن،نالس جنئ اتطنا  بطنببسجعنيل نمساو نارلوهن،نئيئولن

باننسستسطنالحجقنن،نالتوهنئسو ئنن،نالتبتلنئحججةنا لحا نتنابس لنالتبلنا معنحا ةنيئ
اربووننمابوو نبتيوو ن،نالاوومنسبحبوو نزاتبسوو  نالوو ن سوواعن،نالسمووتبلنالابوو نملووهنباووتمنيلوو ن
ق يجةاغب ةنئسسطبلنن،نبساعنا لسئن عنخلننال   ن  بطنئتوجب نببس و نط  وهنازاتبونن

ن(ن.ن11تنن10ق نئننن)ناــت ةن
نالاطــتننئائسـنننا  ننن  نالسح منالاضببنا ل   ن.نن

نخ : التـــأري
الات ةنالباابننس ئعن يل ناله ايبلنتنسئسجنال ن ساعنالاوج نتنهوهانباوج نئبوهن

،ن ئ نحجقننالتبلن ئحججةن،نبستسط  نابس لنالتبلنا معنباطوننئحاوت ةنن69يا نه ج ب ل
.ن ومعنالسو جنهبو نغبو نئوكلتنن70يئباننتنههانارسلتبن   ن بض ن و نياو نه ج بو لن

 منالسوو نسسخووهنال وومعنالووجان ين،نتنببتاووجنحووتعن  ووتنبسمووتلنئوولناووابلنئوولن ت اقنالبا سوو
ال   نا  بطنبسجل نط    نيل نالمسابلن،نههانالس جنب ا نئئنين و ناوت ةنباوابننليلوهن

(نتنس ووعنالو نالباوننارتعنئولنالاو لننن12ا خت نئباهةن  نالئتزابموتن)ناــوـت نةن
نبيجىن.،نتنا هانبئمبب نا و عنالاطتننال نئبساننالا لنالن ب نالئ71الن ب 
سسخوهن ومعنننن72بضمنالئسحوننالئاو ينا لاو ه ةنيوججانمابو انئولنارتابو نالاخ  بونننننن

نارلا سس تلنسحئعن  نئبساا  نات ةنا لباشنالا  زنل   ناللهن
نجبتببست نسا زنئلنزه ةنلتس نئساسحننس معنالنلثنالسال نئلنالب الننن.

ين نيلبهن و نئبوننلوهنبوجنو بابونننسمنن،ن20,3ال سا عننن73ئن عن:ن لا سس تلنئلنالاخ  
اغب ةنللستلبقن.ن  نئبساننوسمنالب النئات نا لا  زن   نتن قانناللوهنجبتببسوت ن
ستلتنزه ةنلتس نئساسحنن.ن ت ناللهنئا تقنئولنالتسوطنتنئئ وطنالو نالوو بابلننبتلوت ن

تابو نس جنئلننئ  نتنحا منالتببنالس نسبسجعنلسحبطناو با نال قانن.نتنههانالبئطنئلنار

                                                           
69 ننن Strong , op. , cit . , p. 370 

 123يزبزةنستبجنئحئتجن:نالئ وعنالس اقن،نصننن70
71 نن Gencay , O. ," A private spectacle in Antioch : Investigation of    

an Initiation Scene " , Maryland , 2004 . pp. 52-53 , fig . 44 
 Edgar , C., C., " Greek Vases " , In : Catalogue General des         Antiquités ن72

Egyptiennes au Musée du Caire ,  pl. XXIII         

ا يسا  ه ن تالنللتطت نتههان ائ نببطاقننننننننننننننن   alabastron بثنبطلقنيلب  ناجو  ناسمنحنننن
ارتقعن     سمننتنسحئعن   نجبتببست ن ئلن20يل نالاغب ةنئب  نن ئ ننالس ننبسو تزنا سا ي  ن    

ن لنسمتلن تالنللخئ نتنلب نالتطت ن.
73 نن Perdrizet ," Terres – Cuites " , no. 218 , pp.87-88 , pl. XLV  .              
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ائ نبحئعنئلنزخ  ننسئنعن   نجبتببست نسا زنئلنزه ةنلوتس نئساسحوننس ومعنق يوجةن
ئووعناضوو  ننيب اوو نزخ  بووننئخسلاووننالوو نالسمووتبلنن74البوو النبئووطن وو نعنبسموو  نمنبوو ان

 الس س ننتاااننخ انناللهنا ن.نننننننن

 ميركـــوري : 

ال وو نللسوووـ  ةنتنالسووو  نتن سووتعناآلل ووـننتنئ  ووجنار تاحنللتوو لمناآلخوو ن،نننموو لن  ننن
ارسووتاقنتنالئووتازبلن،نمئوو نموو لنال وو نللاطتوو لنتنال يوو ةن،نتال وو نللطوو قنتنئ س جب وو نتن

ن76..نمئ نايسا نال  نللحب75الئس   بلنا لا نتني ا ينالسابعن،نتن بض نال  نلل ب ضببلن
 لن.نتنهب ئب ن تن)نئب مت ين(ن  ناراعنتنقاعن لنباالنال  نللسو  ةنتنارستاقنم

phallic god تنستساو ن  م جبو ن تعنت قوجمنئ اموزنيا جسوهنحبوثنياوجنهبو  نم لوهننننننن
 ،نتنا يسا   نال  نللط قنم لنبم  نلهنئ نبت ننا سم77للخاتانننتنللط قنتنالحجتجن

herm تنهتن  ن قجمنات  نيا  ةنيلنمتئننئلنارحو  نسا منيل نالطو قنتنسسوسخجمن
.نتن78تنم لنمعنئس   نا لا نبزبجنالمتئوننحوو اننن،نmile-stoneمتيئ منحجتجبنن تن

ئعنسطت نالهتقنالاب نتنستقوعناآلل وننا ومعنا و ين و لنهوه نالمتئوننحوعنئحل و ن يئوجةن
 تنيلو نارقوعنن  phallusالتئتج بتلته ن   ن تنات ةنباابننل ب ئب ناببئ با زنئل

نن phallic godيل نتاو ننالتئتجنتنهلو نلناو منمتبوهننmaleنgenitalsم بمنسبحمن
،ن ائ نا سقنهب ئب ناسئهنئلنهه ن79ا ساطنا لخاتاننا رض  ننال نالط قنتنالحجتجن

،نن80هم ه نهبو تجتمننن herm،نتن ائ نالتم ن.نهه نالات  نل ب ئب ن ن herm اع
)نتنساوعن و ن  م جبو ننCylleneالهينبهم ناكبهن و نتقسوهن و ننن81مئ نتاا  نا تزابب  

بسوسخجمنم وت  نل بو ئب نحبوثنمو لنبمو مننphallus جنئساطن   نارلوهن(نبتووجنئوو
سم بئ ني بئ ن..ن باوتعن:ن"نالناوت ةنهبو ئب نارمنو نساجبسو نتنسم بئو نتنياو جةناوبلن

 ببسابنيل نيئتجن"ن.ن phallusالسم لنه نئو جن

ئبهنالا لنالخ ئ نقاعنالئبيجناج نهب ئب نبات نم  بن ب ض ن  بقنهتن ت ننننننن
،نتنبات نجانئ ني  ينالوسوجنبحوبطنامساوهنته ايوهنت و حن،ننقاب نبلسنن  نخايم

                                                           
 . Ibidنن74
          Smith , w., "Dictionary of Greek and Roman Biography andن75

Mythology " . 1887. vol . I , pp. 1046-1049.                     
                                                          . LIMC , vol . V , 1  , p. 285 ffن76
 LIMC , vol. VI , 1 , p.501 ffننن77
         .Daremberg , Saglio ,  Tome Troisième , 1ere partie , p. 130 ff ن78
79 نن LIMC , vol. V , 2 , nos . 12 , 18 , 29 , 58 , 78 .                                 
80 نن Herod., II , 51                                                                           

           

 Pausanias ; " Guide to Greece ", Book VI ,26 ,  In  Penguin  Classics نننن81

series, (translated by Levi , peter.) volume  2 ,      Southern Greece , 1984.   

p.365 .     ننننن 
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ب سجين حب بو نقاتوننئوبحونن تناوبجعنئووبلن،نننهوه نالاوت ةنالغومنه تس و ن و نسئنو عن
.نلموولنالاووت ةنارتلوو ن82ا امسووسلب نال وو ب ن"نهبوو ئب نبحئووعنالطاووعنجبتببسووت ن"ن

 بوتلنناسسئ منطتاعنالتاو نال تئو ب ن و نhermل ب ئب ن تنئب مت ين  نات ةنن
 .  ئخسلاووننم لبحوومنالوووجا ينتنالبحوومنالئسووساعنتن بضوو نيلوو نالااووتصن

83
 ئوو ن 

 اوووجي جمنالووو نننithyphallic تن ووو نتضوووعن phallic god ساوووتب هب ئب نن 
ال  ووت ئ ةن خوو ينااووتةنتنا وومعنئاوو لغن بووهن وو نالتاوو نال تئوو ب نخ اوونن وو نلتحوو من

نالا سمتنتن بض ن  نسئ نبعنالسب امتس ن.
طتننتاحجةنسئنعنات ةنباابننليلهنئب مت ينببانقنئلنزه ةنلتس نسضمنالئوئتيننقن

ن.ن84ئساسحنن
 نC. 27937 قمنالسسوبعن:نننن

نسمننننننننننننننننننننالئاج :نغب نئتلتمنن7،4ال سا عنننننن
 

نننالوصـــف :
ات ةنباابننس ئعنالوه ايبلنتنسئسوجنالو ن سواعنالاوج نسئنوعناللوهنئب موت ين

لتس نن،نال ت نبسخهن معنخايمنقاب ةنئلساننسحوبطناو ل   ني  ب نببانقنئلنزه ةن
،ناللهنب سجينالااتننالئوبحوننسستسوط  نسوتاننبخوعن،نالو   نسئبوعنالو نالبسو  ،نئيئولن
التووهنئؤمووجةنناتضووتحن،نبتوووجنخووطنئحاووت نيلوو نالوا وونن،نالحتاوووبنئحووججةناوو لحا ،ن

لنالتوبلن بسخوهن ومعنالتبتلنتاسوتننتئحوججةناخطوتطنئحاوت ةن،الحجقوننجان بونن ئو نابسو 
باننجان ةنسسوهنال ن يل ن،نالتبوتلنئطتئونن،اربوننمابو نبتيو ن،نالاومنباوننئاسوتحنن
تال ا ةنجقبانن.نزه ةناللتس نئزخ  نناخطتطنطتلبوننئحاوت ةن،نبساوعنا  و نالسئنو عن
  بطنئتجب نببس  نط  وهنازاتبوننق نئونن،نالاطتوننس سمزيلو نق يوجةناوغب ةنئسوسطبلنن

ن(ن.نن13)اــت ةن
لاطتـوـننئائسـووـهن،نالحجقووننئطتئوونناوو لوصن ئو نابسوو لنالتووبلن ئطتوومناتوببووننزو وبووننا

نالتـــأريخ :  ستجاالناللتلن.نوزالنماب نئلنستاننالبخعنالس نستلتنقئننال   نئااتجنن.
الات  نالباابننالس نس ئعنئت مناله ايبلنتنسئسجنلئس حنن ما ن ساعنالاوج نن

 ئ نابس لنالتبلنالهينبسخهن معنهيعن  ن يلو ننس جمن  نب  ب منالتا ناربطتببب ن،
.نساووابانن85الحجقوونن،نتنالحتاوووبنالئباووهةناوو لحا ن ب وتوو لنالوو ناووجاب منالاوو لنالن لووثن

                                                           
82 نننننننن LIMC  ,vol. VI , 1 , p. 501 ff 
83 نننن  LIMC , VI , 2 , no. 25  ; no. 233 ; no.148 
                                                                      Edgar , op. , cit, , p. 76ن84

 

 176يزبزةنستبجنئحئتجن:نالئ وعنالس اقنننصن.نن85
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،نتنيل نهلو نبئمببو نا وو عنالاطتوننالو ن86ال ت نسهم ب ناسااباننساسئبت نسباب ت ن
نب  ب منالا لنالن ب نتناجاب منالن لثنالئبيجينن.

ضووئلنئوئتيووننا تبووزن تمبووهنقطتووننئئ نلووننسئ ئوو نللاطتووننن87بزبووهنبتوو ضنا ج ننننن
سوومن،نال ووت نبحووبطناوو ل   ن وو نخاوويمنقاووب ةنئلساوونن،ناللووهنن6,9السوو ااننا سا ي وو ن

ئيئولنالتووهنن-تنلمب  نهبو نغبو نئااوتجةنن–ب سجينالااتننالئوبحننسستسط  نستاننبخعن
ابس لنالتبلنبسخهن ومعنباوننتاضحننسئ ئ ن،نالتبتلنئحات ةن،نالحجقننئحججةناجان ةنت

جان ةنسسوهنال ن يل ن،نزه ةناللتس نئزخ  نناخطتطنطتلبوننئحاوت ةن.نالاطتوهنئا ئونن
يل نق يجةناغب ةنم بمنسسسخجمن بض نلسنابمنالاطتنن  ن يل نقجمنح ئعننين نن.ن ائ ن
نابغمنالاطتس لنئلنبئتهجنتاحجن؟ننتن ائ نم بس نئناسس لن  نبا نالح ئعنالنين ن بض 

ن.
 ئ نيولنسوتاننالبخوعن اوجن  و منئوعنهبو ئب نئبوهناقس ابوهنا رلوهنالئاو ين بوتاب نتن
خ انن  نالات ةنالئت ت نن"نهب ئو بتاب ن"نحبوثنمو لنميهئو نئ  وجانلوا تاحن و ن

ن،نئلن همنالساسب امن:88الت لمناآلخ نن.نسا ببمنن االنالتلئـ الن  نساسب نتوتجهه نالستان
ب ئزنللئتمنحبثنايس جنالئا بتلنحئلهن  ن بجب منربهنالهنوب زينتنستننالبخبعن (1

نيبجنس ببعنئتس همن.
 تن ئووزنربساوو   نيلوو نالئووتمن،ن  ووتنالووهنالسحبووبطنالووهينبسحووجينالئووتمنتنبحاوو ن (2

 اروس جنئلنالال نتنباتجهمنال ناتن من.

 تنبموووتلنسوووتننالبخوووـبعن ئوووـزانللئسوووـ اا منال ب ضوووبهنتا لسووو ل ننئسووو يجامنارلوووهن (3
 س مبلن  نالئس اا منال ب ضبننننننن) اجنم بمنسحئل  نارل ننببم نلل ب ضببلن تنالئ
  ئزانللبا ن(ن.

 التعلـــــيق  : 
ئلنالئيحو ن لنزهو ةناللوتس نالئئنلونن و نموعنقطوعنالئوئتيوننهو نزهو ةناللوتس نن    

ارابضنهامنالاسيمنالت بضننالجان بننالط ننيجانقطتس ن  تبت ناللس لنسئنيلنزه ةن
نز قنهامنالاسيمنال  بتننالئسببن.نننننننننننننننننننننننننننناللتس نار

ئئ نل و ن بوهن لنزهو ةناللوتس نم بومنئت ت وننلوجينارغ بوقنتنال تئو لن اوجنت جنننننن
هم هوو ن وو ن تجبسووهنهووتئب ت نيبووجئ نسحووجثنيوولن ملوونناللووتس ن،نمئوو ن  وو منمتباوو ن

،نتنلمب  نا لطاعن89(ننن14زخ   نيل نارتاب نالاخ  بننئبهنالتا نار خ ن)ناــت ةن
                                                           

 3371 قـمنن ا ن خ ئبنن:نالئسحننالبتب بىنال تئ ب ننن86
87 نن Perdrizet ,P.," Bronze Grécs d'Egypte de la Collection  Fouquet" , Paris , 

1911 . no. 45  pl. xvi                                             
ت و الن حئوجنالغبو منن:ن"نتسو نعنالستابو نالابو نيولنالل ونننالنالتلئ النسااوبلب ن،ن اوــوـعنن:نلئت  ننن انن88

اوو بنن وو نئاوو نالاطلئبووننننتال تئ ببوونن"نن سوو لننئ وسووسب نغبوو نئب ووت ةن،نملبوونناآلجابن،نو ئتووننالئ
 242ن.نص1985ارسمبج بنن

نسا بغنل سمنيل ن ئاــت انا لئسحننالتطب ناكنببــ ننن89
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لمنسملنسحئعنبا نالجللنننننننننتنلستاو نيولنباو نالئا وتمنالوهيني  ومناوهن و نئاو ن
الاجبئننتنالهينب ساطنا لاتثنتنالئبيجننتنسووججنالحبو ةنناهنم بومنس سومننمئوو جنيباو ن

نزخ   ن اطن.ن
لنزهو  ناللوتس ن ئ نيلنا سا طناللتس ناكينئلناآلل ننالئئنلنن  نقطعنالئوئتيونن و نننن

لمنسملن اجانئلنئخاا مناب ت ن تن  تبت ن تن ببت ن تنا خت ن تنئب مت ين،ناوعن
 ب  نلمنسملنئخاا نرينئلناآلل ننالبتب ببنناتنال تئ ببننيلو نالطويقن،نتلوب نهبو  ن
ئ نب اط  ناكحجنهه ناآلل ننلن  نالالنتلن  نارسو طب ن غومنسو اقنئتو  س منا و ن،نتاهان

آلل ووننالئئنلوونن وو نالئوئتيووننلسوو ساطنازهوو ةناللووتس ن  وو ن بضوو نلنسوو ساطنم بوومنهووه نا
 بئو نيوجانن–ا ل ئ ن،نتنلنس ساطناام ةنالئوبيجن تنالاتوثنتنلنييقوننل و ناسووججنالحبو ةن

 ين ب وو نلنسوو ساطنائا ووتمناللووتس نيبووجنن-جبتببسووت نالووهينتلووجنئوو سبلنطااوو نلاسوو طب 
هه ناآلل نن  نئوئتيننالئسحننالئا ينابئو ننالئا ينالاجبمن،نتنههانبتب ن لنساتب 

بتا يلن م ةنئا بننائبئننتنه نالبان قنئلنزه ةناللتس نتلملناآل نن تئ ببنن،نتن
ازهو ةناللوتس ن؟نلن و ن لنساوتب هه نن-جتلنغب هو نن-لملنلئو هانا ساطومنهوه ناآلل ونن

سلووننيوولنايساوو جناآلل ووننا لووهامنا ووه نال بنووننالوجبووجةنئاتنووهنئا ووتمننخ لزهوو ةناللووتس نبخ
نالئا ينالاجبمنالهين اط  نا ل ئ ن تنا لئبيجنتنالاتثن.

تنالسو ناوت منئباناوننئولنن-ئلنخويعنالتو ضنالسو اقنلةل وننالئئنلونن و نالئوئتيوننن
بووجن ب و نوئبتو ننل وننسخوسصنا لخاوتاننتنالووب نتنال غاوننال و تاببننن-زه ةناللتس ن

ن،نا لض  هنال نساتب ه ني  بنن معناآلل وننالو ئحنن،نتنالب تةنالحسبننتالئستننالوسجب
ي  بننسئ ئ نيجانجبتببست نالهينياجنيل نمساهنولوجنال او نمئخاوصنلوهنتنلمبوهنيو  ن

ئئ نبتم نههانالئجلتعنيل نزه ةناللتس نهاس  ن.نبضو ننالو نهلو نساوتب ن ووعن بض ن
ئ نوعنئخبثنببانقنهتناآلخ نئلنزه ةناللتس ن و نالاطتوننالسو نسواقني ضو  نتنالسو نسس

ئعنقطتس ن ببت ننتالس ننامن ب و نس ومعنئت ومنالجي ئوننالزخ  بوننالن لنوننلوبا نالح ئوعن
النينوو نال وووعن،نتن بضوو ن ووبتعنبئوو هجنالسب امتسوو نالسوو ننسئنووعنا ساوو طنابوو ت نازهوو  ن

،نمهل نابس   نارلا سوس تلنالاخ  بوننالسو نسحئوعن   نجبتببسوت ناببئو نسسخوهنن90اللتس 
.نتنلملنهعنبئمبب نالاتعناكلنزه ةناللتس نقجنامسسامنن91ةنلتس نق يجةنالب الن معنزه 

  نئاو نالاطلئبوننتنال تئ ببونننئغوزينوجبوجانبو ساطناو لوب نابتمو ن و نهوه نالاوت ن
الاببوونن؟نلاووجنا ساطوومنزهوو ةناللووتس ناوو لوب ن بضوو نيبووجنالئاوو ببلنالاووجئ الن،نباووجتنهلوو ن

الهينم بمننن92 انن ت نالغزعتاضح نئلنخيعننجاا منالئسولننت  ت  همنتن غ بب منخ
هه نالزه ةنساجمن بهنئضئتب نوبسب ن،نتنالنم بمنلمنس   نا هانالئتب نمنب ان  ن يئ ل من

                                                           
  اوــــعنن:نابـــــ ت نن.نن90
  اوــــعنن:نا خـــــت نن.نن91
ن جبنالا ايبنن".الوزالنالن ب ن:نن"نالج ائ ن،ننسلبمنحسلن:"نالجبنالئا ينالاجبمنن تننن92

ن.ننن1948تنال ت نتن بتبهن"ن،نالا ه ةن،نننننن
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الاببنن،ناهن لنساتب ه نالئمننني نوج النالئا ا نلاجنتن لنبحئعنئجلتلنوب زب نبتاو ن
نيلناتثنالئتس نتنئبيجهمنئلنوجبجن.

 ن  نئا نالاجبئنننتنلملنا معنغب نئا  و نتن ائ نات مناللتس نئ ساطننا لوبنننن
هلو ن و نئنو لبلن ئمببو نالستو ننيلب ئو ن،ن و نالئنو عنارتعنا ساطومنزهو ةناللوتس ن و ن

تنالخاتاننتنالوب ن بض نتنه نالل ننننحجينال  منالحبنتنالوئ عئا نالا يتببننا 
جبنووننالسوو نت ووجمنئوولنغوو بننسووب نتنجخلوومنئاوو نخوويعنالجتلووننالحن93المبت ببووننقوو جش

ت اوواحمنس وومعنن لتنوو نئووعناللووهنالسووت ين  ووبنالووهنالحوو بنتنالتوو لمنالخوو ،نتناللووهن
الئاوو ينئووبلنالووهنالخاوو بنتنالسب سووعننحبووثن  وو من وو نيووججنمابوو نئوولناللتحوو منتن
ن-ال تاهجنائ نتحجه ن تنا  اس ئ نئت ن،نم بمنق جشنسات نجانئ ني  بنننساننا لئتاو ونن

 تقن سوجن،ن او ناوت ه نالئباو جةنب اهو نغ لاو نسحئوعننن- ائ نا   ةنال ن ال  ناروبا ن
94  نملس نبجب  نزه س نلتس نماب س نالحوم

 تنسحئعن و نبئب هو ن زهو  ناللوتس نتن و نن 
ا  اوونن  ووبنتنئووبلن ب اهوو نجانئوو نسستسووط ئ نساووننن،ن ئوو نحووبلنساووت ن95بسوو اه ننتاوو لن

الو ن  وبنالوهنالتو لمنني  بننا لئتاو نن تقن سجنسحئعنابس اه ننتا ب ن تنانبوبلنستو  ئو 
الخ نالهىنباننال نبس  ه ناببئ نسحئعن  نبئب ه نا قننئولن زهو  ناللوتس نستو  و نالو ن
اللووهنئووبلنالووهنالخاوو بنتنالسب سووعنالووهينباووننالوو نبئبب وو ن،نتنالووهينبوو ينخلاووهنجي ئوونن

نن)ناــوـت ةن96قاب ةنستلته نزه ةنلتس نز ق النضخئننسستسطننئ س لنئلنبا منالخو 
هينمو لنئولنئخااو مناللوهنئوبلنم لوهنليخاو ب.نالنساوتب نقو جشنال وننالن97(نن15

الوووب نالمبت ببوونن وو ناووت ه نالئباوو جةنسحئووعن وو نبووجه نزهوو ةناللووتس ن ائوو نب ووب نالوو ن
الئا تمنالوبس نل ه نالزه ةن،نتنلملنحبلنب ينالل وننستو  و نااواننخ اوننالو ناللوهن

ئت  ناملب ئ نئت ن  لنهل ن ائ ن  نالات نالس نسون–تنلب ن  بنن–ئبلنالهنالخا بن
بؤمجنيل نههانالئا تمن،ن ئ نساتب نزه ةنلتس نضخئننسستسطننئ س نخ ن تقنجي ئنن
خلنناللهنئبلناعنستلتنيب ئ ن  هاناين و نسكمبوجنيلو نهوهانالئا وتمنلزهو ةناللوتس ن اوجن

 و نئاو نالاجبئوننتننAphrodisiacم لنالخ ن همنالبا سو منالئح موننلل و تةنالوبسوبنن

                                                           
ه ناحجينالات نالئحلبننليل نني س  ننمئ نم بمنال ننئجببننق جشني ائننالسح لننننننننالست ينن93

ن:نننللحبنببلن،نق ب  نالئا بتلنا لل ننحسحت ن..ن اوعن
Mercer,S.A.B.," The Religion of Ancient Egypt ",   London 1949  .  p.222         

ن                                     
94 ننن Cornelius, I ., " The many faces of the Goddess Anat ,  Astarte , Qedeshet 

1500-1000 B.C. " Fribourg , Switzerland , 2004 . pl.5.21   
95 ننن Cornelius , op. cit., pl. .5.16 
96 ننن Ibid., pls. 5.1 , 5.4    :اوعن  Stuckey, J., " Ancient Mother Goddesses and 

Fertility Cults" In : Journal of the association for research on mothering 71  

pp. 32-44                                         
نننالا بط ب ن. ــ هجنئلنالحو نالوب ين،نالئسحنن97
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 من ه ن بتي نتنابس   انلهل نم لنئخااو نليلوهنئوبلنلبؤموجنتضوتهنم لوهنللخاوتاننتن
،نتناقسوو النزهوو ةناللووتس نانئوو ةنالخوو ن وو نهووه نالاووت بؤمجنسئ ئوو نا ساوو طنن98السب سووعن

                                                       اللتس نا لوب ن  نئا تمنالئا ينالاوجبمن.

الئن عنالن ب نللستاب نيلنالئجلتعنالوبس نلزه ةناللوتس ن و نئاو ن                          
 Turinتهو نا جبوهنستو ننا سومنن99الاجبئنننبتللنيلنباسهناتضتحن  نا جبوننسوت بلن

erotic papyrusرب  نسات نسبجامنت و عن  نئب   نتن تض عنوبسوبننئخسلاونن،نتنن
 نتنلموولنا وومعنبخسلووننسئ ئوو نيوولن ب وو نبوو ينالسووبجامنوئبتوو نستلووتن ؤسوو لنزهوو ةنلووتس

الئب   نالئتس جةن  لزه ةنهب نلنسزبلنوا  نالسبجامن،نتنلنبحئلب  ن تقن ؤس لنئا  و ةن
تنلمب  نئ ستئنناحومنماب ن تقن ؤس لناحبثنبسخهن  ي  ن مينئاتسو نبحو هىن يلو ن

تهموهاننن(ن.نن16)ناوت ةننننن100ال   نئعنتوتجن  اعنتاضلنابب  نتنابلنقئوننالو   
 لنساووتب نزهوو ةناللووتس ن وو نب جبووننسووت بلنبؤمووجنا ساوو طنالزهوو ةنالئا  وو ناوو لوب ن وو

تا لس ل نباجمنئا تئ نئخسلا نيلني ئننالئب    تنالات نالس نس ساطناو لئبيجنتنالاتوثنتن
ن.الس نم بمن من ن بتي ن  نالالنالئا ين

لزه ةناللتس ن  ن ائ نلمنب سمنالئا ينالاجبمنمنب اناسوسبجنههانالئا تمنالوبس نننننننن
اريئوو عنالاببووننحبووثنسووبط نيلبووهنئا ووتمنالاتووثنتهووتناوو لطاعنالئا ووتمنارقووجمنتن ائوو ن
اريئقنل سا طهنا لجبلننتنا لت لمنالخ ن اجنم بمن م ةنالاتوثنهو نالئحت الوهينسوجت ن
حتلووهنحبوو ةنالئاوو ينالاووجبمن.ن ئوو ننالئووجلتعنالوبسوو ن  ائوو نموو لنهووتنالئا ووتمنارحووجثنن

جنئت  ننالئا ينالاجامناختاصنههانالبا منمئب طن تنئحازنوبسو ن،نالنت ائ نب كنات
بؤمووجننن-السوو نستوو ضنئبوو   نوبسووبننن-ا ساوو طناللووتس نا لسووبجامن وو نا جبووننسووت بلن
،نمئو نبؤموجنئت  وننالئاو ببلنا وه نن101الختاصنالئحازةنوبسب نلزهو ةناللوتس نمباو م

.نن102س نا لاتوعنل وهانالغو ضالختاصن،نتن ائ نب ب نال ن ب منقجناسسخجئتانزه ةناللوت
تنلملنباجتن لنالئاو ينالاوجبمنلومنبمولنبوج  نهوه نالخوتاصن و ناجاب سوهنارتلو نيبوجئ ن
قوو  لناووبلناللووتس نتنال ووئ ن،ن تيبووجئ ن اووطناووبلناللووتس نتنالاتووثنن  للووهنئووبلنالووهن
الخاوو بنتنالسب سووعن وو نئاوو نالاجبئووننا سوواطناباوو منالخوو نتنلمبووهنلوومنبوو ساطناطيقوو ن

 نمئخاصنلهن،نمهل نارلهنبا ستمنالهينا ساطنازه ةناللتس نحبوثنمو لنازه ةناللتس

                                                           
 , Mysliewiec , K., " Eros on the Nile ", (translated by : Packer , G.,Warsawن98

2004 . pp.12-13                                                         
ن1075-129،نس وعنال ني جنال ي ئسننن55001هه نالا جبننئحات ننائسحننست بلنتسحئعن قمننن99
ن.ن

ن هجةنسا ابعنالئب   نيل نالا جبنن اوعنالئتقعناللبمس تب لئ ن100
turin.html.                                               نwww.geocities.com/zoser8/ن

 نن   Lise Manniche," Sexual life in  Ancient Egypt ",  London ,2002ن101
2001 , p. 3نArchaeologyن Seawright , C.,  "Ancient Egyptian Sexuality" , Inن102ن

نن  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

http://www.geocities.com/zoser8/
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بحئل  ن تقن  سهنلمنبملنلهن ينا سا طن تنالننا لوب ن،نمهل نارئ ا لبساننلح اا اطن
نتنالهنال ئ نالطاعن.

تا هانبئمبب نالاتعناكلنههانالئا تمنالئا ينقجناسوسئ نخويعنالتاو نالاطلئو ن..نتنننننن
يلبهن  نالتا نال تئ ب ناااننخ اننمئو نباوجتنئولنخويعنالاطوعنالاببونننلملنسمنالسكمبج

ن.  الس نسسب تل  نالج اسنن
سلوو نن-لاووجنامس ووننالتلوومنالحووجبثنهووه نالخووتاصنالئحاووزةنوبسووب ن وو نباوو مناللووتس ننننن

تنالس ن مجه نالتلمنا لج اس منتاوو االنن–الختاصنالس ن ج م  نتني    نالئا ينالاجبمن
نالسح لبعن..

ا وس  ن  اوقنئولنيلئو النالطوبنتنالاوبجلننئوعنيلئو الناآلنو  نالئاو بننن1973يو منن  
ئوولنئسحووننئب سووس ناوو بولس ان وو ناليووجاجنلئ وو تعنن103اابوو جةنا ت بسووت ن تزالوو نجبابووج

ضخمنب جننال ناخض عن وزاالنئلنئتئب تامنيجةنلو االنسح لبعن  ئلننا جننج اسس  ن
تنهوو نسووبجةنن104نAsruئوولنئتئبوو النن،ننتنئوولناووبلنهووه نالئتئبوو تامنسوومنسحلبووعنيببوو م

"نئغببنننئتلن"نننقنمن.نم بمنسحئعنلابنن750تال نئا بني  منيل نضا ننالببعنح
،نتنههاناللاوبنمو لنبئوبلنللسوبجامنهتامنالئ ساوهنالوسئ يبوننال  بتوننحبوثنم بومنستئوعن
ا لاتوعنمئغببونن و ن حوجنئت اوجناللوهننئوـتلن.نم وامنالسح لبوعنالننسو تنالسو نست بومناوبلن

لخئسبلنتنالسسبلنئولنيئ هو ننم بومنستو ب نئولنمنبو نئولنارئو اضنالسو نسسوابننلئو نا
تنلمب  ن غمنمعننلئ  نلمنسملنسسب تعن ينيا  نستيناللتس نارز قن اطن.نتنن105ن جبجة

ن-سمناخض عنبا نالئتئب النلبتعننخ نئلنالسح لبعنتنهتنالسحلبعنالطبا ننن2000  ني من
نAsruالهينن نامن لنخيب نتن بسوننن-بتعنئلنالسحلبعنتنه ن تعنئتئب النسخضعنل هانال

                                                           
نالئسنتلننيلنقسمنالن  نالئا بننائسحننو ئتننئب سس نا بولس انن103
  نس اتمننa-c .1777 ئحات ننسحمن قمن:نننتن1825بمنال نئسحننئب سس نسبن هجنالئتئب الن104

 باتشنس ب نال ناسئ  ننتنلاا   خ ا نئزجتجنبحئع
م بمننس تنست بىنئبآالمن  نالتبقنتناساعنال   نبسبوننلا اس  نا بزلقنغض ت  نتنالس  بن  نن105

قن  نالسبا نبسبوننلا انن  نال نننئااعنالااعنالن لثنئلنالبجنالبس ىنتننلمن  نالاج نتنضب
اسابن ئ عنالاح االننتننلمن  نالسب لنتناللننننبسبوننضب عنطااننالئبب النتنم ننالتابنتنم بمن

 " ,.David, R. , Garner,Vنننننننننئا اننا لال   سب نننالس نسؤجينال نبزبنن  نالاتعنن اوع

Asru , an ancient Egyptian Temple Chantress  : Modern Spectrometric Studies 

as part of the Manchester Egyptian Mummy research project" .  In : Molecular 

and Sructural Archaeology : Cosmetic and Therapeutic ( Tsoucaris,G., 

Lipkowski , J., editors ) Boston , 2003 . p. 154 f.   

لبا مناسحلبعنيبب منئلناللتس نالز قنين نيلب  ن  نئاا ةن ئسب نحبثنق منانب لنئلنيلئ النا* 
الن ب نت  نئا ا نهتا ةنتنئا  بس  نازه ةنئز تينننحجبن نتنامس اتانيجمنتوتجن ين   قن،نن

نا رض  ننال ن ب  نوئبت نسحتينبا نالتب ا نالنيثنن..نن اوعنن:
Schuster, A.M.H. " Secrets of the Pharaohs : " Unwrapping the Mummy " ,  In 

: Archaeology , 2001 .       ن     ننننننننننننننننننننننننننن
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هووه نن*سحسووتين اووطنيلوو ننوويثنيب اوو ن،نتنمل وو نئتوووتجةن وو نزهوو ةناللووتس نارز قن
نالتب ا 

نهــىن:ن
Phytosterols-تهتنئط اقنسا با ن  نس نب  نلعنننginkgo-bilobaتهتنق سعنللو انبمنن

تنلوهنباو نن-bioflavonoidsالات لون،نتنئض جنليمسجةننتنالنم لناغب نئبهن  نالئو جةن
تنهوتنالتباو نن-phosphodiesteraseالس نب نالئب وطنللوبسوبجن،نمئو نسضومنالبسووننن

الاتوو عن وو نياوو  نالابوو و ان.نتنيلوو نهلوو ن وو لناللووتس نالز قنهتنسوو نب نئئ نووعنللابوو و ان
ن.106تا لس ل نبئملنايسا   ناجبيني اب نتنطابتب نللاب و ا

)ن  بض ن تامنئب ئننارغهبوننتنالتاو قب نارئ بمبونن2000 ني من نتنئ ةن خ ينننننن
FDAنا سووسخجامنياوو  ن)apomorphine نالنن107متووويجنلحوو لمننالتوووزنالوبسووو ن،

 و لنقوجئ النالئاو ببلنمو بتانناسسخجامنههانالتا  ن  نييجنهه نالح لمنلب ن ئو انوجبوجا
تنمهل ناللتس نالابضنتنئلننيل نيلمنس مناسكنب نههانالتا  الئتوتجن  ناللتس نارز ق

.ننلاووجنقوو منالتجبووجنئوولن108الئحسئووعن ب وومناسووسخجئتانهووهانالباوو منمئب ووطن تنئحاووزنوبسوو 
نapomorphineالئت ئعنالئتسئجةناسحلبعن وزاالنئخسلاننئلنبا مناللتس ن تووجتانياو  ن

ن.109ضئلنئمتب من اا لهنتنوهت  ن
سسخجمناللتس ن  نييجنالتجبجنلنبزاعنالطبنال تا ن  نالابلنتنال بجنحس ناآللنبننننن

ئلنارئ اضناسسب جانال نالطبنال وتا نالئسوتا ثن تنالاوجبمنحبوثنسسوسخجمناوهت نالباو من
.ننلاووجناووج نالغوو بن وو نسلسوولننئوولن110ح لبوو نلتوويجنضووتننارجاالنالوبسوو نيبووجنال ووو ع

اراحوو ثنالتلئبووننالحجبنووننالسوو نستسئووجنيلوو نالستوو نننيلوو نالخووتاصنالمبئب نبووننتنالطابوونن
زاالنباووو مناللووتس ننتالبسووو نجنمل وو ننسوووجيمناسووسخجائهن ووو نالطووبنال وووتا نتنخ اوووننرووو

تضووتح نلووهل نبسووسخجمن وو نيوويجنناسووسخجائهنلتوويجنالتووجتينالامسب بووننتنهوو ن من هوو 
الئوو اضنالوبسووبننالئتجبووننم لسووبيلنتنالزهوو ين،نمئوو نبسووسخجمن وو نيوويجناضووط اا من

                                                           

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن          
      Seawright  , op. cit. , p.4                                                                        106ننن

 

Museum                            / www.mcc.ac.uk نManchester Museum web site   -   
107 نن Bertol , E., ( and others ) , " Nymphaea cults in ancient Egypt and the New 

World : a lesson in empirical pharmacology ", In: JRSM ; journal of the royal 

society of medicine , vol.97 (2)       London , 2004 .pp.84-85             
108 ننن Ibid. 
 Marozzi E , Mari F.," Le Plante Magiche . Viaggio nel fantastico   mondoن109

delle droghe vegetali " Firenze, 1996.                   
 , Dharmananda, S., " Lotus Seed : Food and Medicine " , Porteland , Oregonن110

2002  . pp.1-2                                           

http://www.mcc.ac.uk/
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بسواننللبسو الن سسوسخجمن و نيويجنئو ضناليض النالسب سولبننم لس و بنالا تسوس س ن،ن ئو نا ل
ن.111ننleucorrheaالسبيلنالئ ال ن

النهه نالمس    منالتلئبننتنخ اننالس نسناومنتووتجنالتب او نالئب وطننتالئحاوزةنننننن
وبسب ن  نبا مناللتس نساجمنساسب انقتب نلساتب ناللتس ناااننخ انن  نا جبننسوت بلن

وئتيسبوو نالسوو نسبانووقن ب وو ناآلل ووننالئ ساطوونن،نمئوو ن ب وو ن بووهنباسوو نا وومعن قووتينسئ نبووعنئ
ن.نا لوب نئلنزه ةناللتس 

2صوره  1صوره  

 4صوره 3صوره  

ن
ن

                                                           
                                                                                                  . Ibidن111
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