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  دراسة حول أماكن وجودھا: المعبود أوزیر جسد أشالء
  أیمن دمحم أحمد دمحم.د                                                

  :ملخصال
، بقتل شقیقھ أوزیر) ست( "سوتخ"ا ألحداث أسطورة أوزیر، قام المعبود وفقً 

مصر من وبعد ذلك قام بتقطیع وتمزیق جسده، ووزع أجزاءه في مختلف أنحاء 
 بعد ذلك تجمیع الجسد وإعادتھ إلى) إیزیس(" إست"واستطاعت . الجنوب الشمال إلى

في خطوطھا األسطورة  كر أن كثیر من النصوص تشیر إلىجدیر بالذو. ما كان علیھ
إذ نعرف تماًما أنھ قد ُمزق إربًا،  ة ولكنھا تتجنب دائًما تفصیل عملیة القتلالعریض
في مكان ثالث، ثم ) الرقبة(والعنق  خرقلب في مكان أوال الرأس في مكان فكانت

ویھدف . في أماكن متفرقةالعمود الفقري والساق والقضیب وباقي أجزاء الجسد 
أو أكثر من أعضاء جسد أوزیر  احصر األماكن التي ضمت عضوً  البحث إلى

، والربط بین تلك األماكن الجسدالممزق؛ لرسم خریطة واضحة تضم أماكن أشالء 
ادة أوزیر في أنحاء مصر لطقوس التي تتم بھا حیث یفسر ذلك سبب انتشار عبوا

رصد ما تعرض لھ الجسد بعد تجمیعھ وحفظھ  إلىكما تھدف الدراسة  .المختلفة
س الذین وتحنیطھ، وقیام المصري القدیم بإیجاد مجموعة من القوي الروحیة والحرا

  .أن یفعل بھا ما فعل قبل ذلكحتي ال یستطیع شقیقھ  اختصوا بحمایة جسد أوزیر؛
  :ةلدالالكلمات ا

أشالء أوزیر، أعضاء أوزیر، جسد أوزیر، مومیاء أوزیر، القلب، القضیب 
  .والعمود الفقري، رأس أوزیر، أماكن األشالء

  
  
  
  
  

  
  
  

                                                             
  جامعة دمنھور –مدرس اآلثار المصریة القدیمة بكلیة اآلداب .omayman_arch@yahoo.c   



                         

٢ 

  :مقدمة
 أكثر" إیزیس وأوزوریس"أو بطریقة أكثر دقة المسماه  تعد أسطورة أوزیر

أن نتتبع تطورھا في كل حیث یمكن  ،جوانبن كافة المثرًءا األساطیر المصریة 
 ھنا لیسوالباحث . تفاصیلھا، وأن یُستخرج منھا أیضا مختلف الموضوعات الفردیة

ذلك فالقصة بصدد سرد أحداث األسطورة، فقد تناولھا بالدراسة الكثیر من الباحثین، 
، وقرر شقیقھ رض ونشر بھا خیرهحكم األ" جب"بعد أن خلف أوزیر والده . معروفة

 قتلوھناك روایتان مختلفتان عن  )١(.رةالغیو الحقد قتلھ بدافع من) ست(" سوتخ"
ًا لألولى ُ  أوزیر، فطبق ُ " ندیت"تل وسقط عند مدینة منھما فإنھ ق  طع جسده إلىثم ق

ُغرق في النھر  ، وفي كلتاأشالء وألقي بھ في النیل، وطبًقا للروایة الثانیة فإنھ أ
 )إیزیس( "ستإ"نتیجة لمجھودات زوجتھ  نتحیاة كاعثھ أو إعادتھ للالروایتین فإن ب

ولیس البحث عن تحدید مواقع قتل  )٢(.ومساعدة أخرین لھا كما سیفصل الباحث
أوزیر أو منشأ األفكار والرمزیة المرتبطة بمقتلھ ھو محور اھتمام الباحث بل السعي 

سده وأماكن وجودھا في لفھم ما تثیره النصوص المرتبطة بأوزیر حول أشالء ج
  .مصر

 ً  .أشالء إلىه بتقطیع جسد بعد ما قتل أخیھ "سوتخ"قام ، حداث األسطورةأل ووفقا
كذلك  وھي )٣(.وأشالء اإلنسان ھي أعضاؤه بعد البلي والتفرق، ومفردھا شلو، وشال

ألوزیر بعد ما قتلھ  ویعبر ھذا بشكل واضح عن ما حدث )٤(.العضو من أعضاء اللحم
في  ام بتقطیع أجزاء جسده وتفریقھا في أماكن مختلفة، فأصبحث أشالًءاقوأخیھ 

" حت-نبت"ختھا بمساعدة أ "ستإ"ومن ھنا انطلقت زوجتھ المعبودة . أماكن متفرقة
بالبحث عن جسد المعبود الممزق، وبعد ما عثرت علیھ قامت بدفن كل عضو عثرت 

                                                             
 م إلى.ق ٣٠٠٠من  فرانسواز دونان وكریستسان زفي كوش، اآللھة والناس في مصر القدیمة )١(

 ، ترجمة فرید بوري ومراجعة زكیة طبوزادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع،میالدیًا ٣٩٥
 .٥٣، ١٩٩٧ ، القاھرة،الطبعة األولى

رجمة أحمد قدري ومراجعة محمود ماھر طھ، یاروسالف تشرني، الدیانة المصریة القدیمة، ت )٢(
، وزارة )٦(نحو وعي حضاري معاصر، سلسلة الثقافة األثریة والتاریخیة، مشروع المائة كتاب 

؛ أدولف إرمان، دیانة مصر القدیمة ٤١، ٤٠، ص١٩٨٧الثقافة، المجلس األعلى لآلثار، القاھرة، 
عبدالمنعم أبوبكر ودمحم أنور شكري، مطابع  نشأتھا وتطورھا ونھایتھا في أربعة آالف سنة، ترجمة

لتابوت ؛ من أجل الجزئیة الخاصة بوصول ا٨٢، ص١٩٨٧الھیئة المصریة العامة للكتب، القاھرة، 
  : ھناك والعثور علیھ، أنظر ، وذھاب إست إلى)جبیل(الذي بداخلھ جسد أوزیر إلى بیبلوس 

Beinlich, H., “Osiris in Byblos?”, Originalveröffentlichung in: Die Welt des Orients 14, 
1983, 63-66. 

)٣(  ً ً كامال ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، دار المعارف، طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكال
  .٢٣١٨ت،  ص.، د)شال(ومذیلة بفھارس مفصلة، باب حرف الشین، مادة 

ح، طبعة مدققة كاملة التشكیل وممیزة المداخل، دمحم بن أبي بكر عبدالقادر الرازي، مختار الصحا )٤(
  .١٤٥ت،  ص.، د)ش ل ا(، مادة ١٩٨٦دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، بیروت، 
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ُ الذ) عضو التذكیر(علیھ في مكانھ، فیما عدا القضیب  كر وفق مصدر واحد وھو ي ذ
ٌ راویة بلوتارخ     )٥(.كما سنفصل فیما بعد كل بواسطة السمكأنھ قد أ

 بتركیبما كان علیھ، وقامت  إعادة الجسد إلى بعد ذلك "ستإ"واستطاعت 
منھ  وتنجب لتتحد بالمعبود المتوفى طائرصورة  واتخذت قضیب من الخشب

أن النصوص  تجدر اإلشارة إلىو. ا، الذي ربتھ سًرا في مستنفعات الدلت"حور"
ادة إعمع ذلك  غیر أنھا تتیح، المصریة تناولت أحداث األسطورة بشكل مقتضب

كما ورد  ،نصوص األھرامضمن  ورد ذكرھا فقد. تكوینھا في خطوطھا الرئیسیة
وكذلك . دولة الوسطيلمعبودات منذ عصر الالخاصة باالنصوص ضمن بعض 

في بعض األعمال األدبیة، ومنھا الدولة الحدیثة من عصر  خرىأنماذج  تضمنتھا
عملیة القتل إذ تتجنب دائًما وصف األدبیة  ھذه النماذجإأل أن ، "الحقیقة والكذب"

ُطع إلىقد  نعرف تماًما أن أوزیر    )٦(.أشالء ق
  :مقتل أوزیر وتقطیع جسده -

 تشیر التيالنصوص المصریة القدیمة  سوف یعتمد الباحث خالل البحث على
 الروایاتمصیر أوزیر بطریقة غامضة في أغلب األحوال، مع االستعانة ببعض  إلى

ًا ألحداث األسطف .فضلألسطورة بشكل أي تساعد في فھم اتال رة من خالل ووفق
،   Ndyt"ندیت" قام بقتل أخیھ في مدینة تسمى" سوتخ"فإن النصوص 

و أن ویبد )٧(،، وقد وردت كذلك بمخصص سلسلة الجبال بالشكل 
 یرمي إلى"و" یسقط"و )٨(،"یلقي"الذي یعني    ndiالفعلاسم المدینة مشتق من 

تقع بالقرب من ) أي قتل أوزیر(مكان السقوط " ندیت"أن  Allenویشیر  )٩(،"أسفل
" qAtقات " حیث ذكر أنھا تقع في أرض تسمى Gauthierویتفق معھ  )١٠(.أبیدوس

ویري الباحث أن ھذا  .قھشقی" سوتخ"تل حیث ق بالقرب من أبیدوس 
أوزیر كمكان بیفسر أھمیة مدینة أبیدوس في الفكر الدیني المصري القدیم وارتباطھا 

                                                             
(5) Edward F. Malkowski, The Spiritual Technology of Ancient Egypt: Sacred Science and 
the Mystery of consciousness, a historical and philosophical approach in tribute to the Life 
and work of (René A. Schwaller de Lubiz, Rochester), Vermont, USA, 2007, 359. 

 .٥٣، فرانسواز دونان وكریستسان زفي كوش، اآللھة والناس في مصر القدیمة )٦(
(7) Wb, II, 367, 15;  

ُتب اسم المدینة في العصر الیوناني    ؛،  NDytك
Sethe, K., Lesestücke: Ikhernofret stela Berlin 1204, 70, 71.  
(8) Grieshammer, R., “Nedit”, LÄ IV, Heidelberg, 1982, 372. 
(9) Wb, II, 367, 12-13; Hannig, HL1, 471 {17006}. 
(10) Allen, J.P. & Peter Der Manuelian, Writings from the Ancient World: The Ancient 
Egyptian Pyramid Texts, No. 23. Society of Biblical Literature, Atlanta, 2005, 437. 
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قاضي من قضاة العالم  ٣٢ھذه المدینة كذلك خروج  وینسب إلى .للحج المقدس
یشیر الفصل و )١١(.، : وقد وردت كتابتھا بأشكال مختلفة مثل. األخر
مع أخیھ حیث اسقطھ " سوتخ"ما قام بھ  إلى" ألولببي ا"أھرام من نصوص  ٥٣٢
 :في ندیت) قتلھ(أي 

 
gm .n .sn Wsir ndi n sw sn .f  stS r tA m Ndit ( )12  

أخیھ ، وضعھ )حت-ست ونبتأي إ( لقد وجدوا أوزیر" Faulknerویترجمھا 
ما  لقد وجدوا أوزیر بعد" :Mercerبینما یترجمھا  )١٣(،"ا في ندیتأرضً  سوتخ

 في المعنى Allenكذلك اتفق معھم و )١٤(،"أرض ندیت على أخیھ سوتخطھ اسق
 الجدراین الغربي والشرقي بدھلیز نفسھ ضمن نصوص وقد ورد المعنى )١٥(.نفسھ

   )١٦(:عبارة تقول ٥٧٦بالفصل رقم " ببي األول"ھرم الملك 

 
Wsir Hr gs .f in sn .f  stx nmnm imi Ndit Ts tp .f in Ra (17) 

 الذي ھو في ندیت یتحرك) لكن(، جانبھ بواسطة أخیھ سوتخ على سقطأوزیر "
 )١٨(."فع رأسھ بواسطة رع، لقد رُ )غیر مستقر: حرفیا(

                                                             
(11) Gauthier, H., Dictionnaire des noms Géographiques contenus dans les Textes 
Hiéroglyphiques, tome 3, Germany, 1975, 110; Cf: LD, II, 135, h.21; Allen, T. G., The 
Book of the Dead or going forth by day: ideas of the Ancient Egyptians concerning the 
hereafter as expressed in their own terms, SAOC 37, the University of Chicago press, 
Chicago, Illinois, 1974, spell 142, 118; spell 146, 136; spell 174, 182. 
(12) Sehte, Pyr I, Spruch 532, (1256a-b). 
(13)   FPT, Utterance 532, § 1256, 200.  
(14) Mercer, Pyr Translation, Utterance 532, 1256a-b, 327; 

؛ حسن "األرض في ندیت زیر، وقد جعلھ سوتخ یرقد علىلقد وجدتا أو: "ویترجمھا حسن صابر
 المجلس األعلى للثقافة، صابر، متون األھرام المصریة القدیمة، المشروع القومي للترجمة،

من نصوص  ٨٣٧كما ورد المعنى نفسھ في الفصل ؛ ٣١٢، ص٥٣٢، تعویذة ٢٠٠٢القاھرة، 
  ؛أنني لم أفعل ذلك: "الذي قال" سوتخ"على ید " ندیت"التوابیت، حیث یشیر إلى قتل أوزیر في 

CT VII, spell 837, 37h; FCT, vol. III, spell 837, 23, 24. 
(15) Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, recitation 480, 165.  
(16) Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, recitation 518, 182.  
(17) Sethe, Pyr II, Spruch 576, (1500b). 
(18) FPT, Utterance 576, § 1500, 231; Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid 
Texts, recitation 518, 182. 
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ًا لل ،إذن في مدینة " أوزیر"أخیھ " سوتخ"نصوص المصریة القدیمة فقد قتل وفق
فیھا " أوزیر"جسد  ثر علىنفسھا المدینة التي عُ  ھى" ندیت"كانت  وبالتالي ،"ندیت"

أن  إلىمن نصوص األھرام  ٤٨٢، حیث یشیر الفصل رقم ا تؤكد النصوصكم
 gm :فیھا جسد أوزیر عثرت على" ستإ"

tw Hr gs .k Hr wDb Ndit، )ویترجمھا )١٩Faulkner "جانبك على على ُوجدت 
ردت العدید من و كما )٢١(.نفسھ بالمعنى Mercerیترجمھا و )٢٠(،"شاطي مدینة ندیت

جسد  علىفكرة العثور  ابیت تشیر إلىام ونصوص التوھرالنصوص في نصوص األ
ضمن  442 ھرام في الفصل رقم، حیث ورد بنصوص األ"ندیت"مدینة  فيالمعبود 

 ما یشیر إلى )٢٢(الجدار الجنوبي بحجرة االنتظار على" تتي"نصوص ھرم الملك 
 :في عبارة تذكر "ندیت"جانبھ في مدینة  ملقي علىالمعبود  العثور على

 
wr pw Hr gs .f ndi rf imy Ndit )23(  

جانبھ، الذي ھو في  العظیم الذي سقط على أنھ" :Faulknerویترجمھا 
قول الواحد العظیم الذي سقط ": نفسھ یتفق معھ في المعنى Mercer وكذلك )٢٤(،"ندیت
كما رود في الفصل  )٢٦(.Allenوكذلك ترجمھا  )٢٥(".جانبھ، الذي ھو في ندیت على
  :بطنھ في عبارة تقول علىملقي العثور علیھ  إلى ھرام ما یشیرمن متون األ ٥٣٥

                                                             
(19) Sethe, Pyr I, Spruch 482, (1008); Cf: Sethe, Pyr II, Spruch 637, (1799b); FPT, Utterance 
637, § 1800, 263; Mercer, Pyr Translation, Utterance 637, 1799b, 443. 
(20) FPT, Utterance 482, § 1008, 169, 170.  
(21) Mercer, Pyr Translation, Utterance 482, 1008c, 278;  

" حت-نبت"حیث عثرت علیھ اختھ  نفسھ ىالمعن ىمن نصوص األھرام أیضا إل ٦٩٤ویشیر الفصل 
  :؛ للمزید انظرشاطئ مدینة ندیت ىجانبھ عل ىعل

Sethe, Pyr II, Spruch 694, (2144a-b); Mercer, Pyr Translation, Utterance 694, 2144a-b, 
513, 514; FPT, Utterance 694, § 2144-2145, 303. 
(22) Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, recitation 288, 85.  
(23) Sethe, Pyr I, Spruch 442, (819a). 
(24) FPT, Utterance 442, § 819, 147.  
(25) Mercer, Pyr Translation, Utterance 442, 819a, 239; 

  :٤١٢نفسھ قارن كذلك الفصل رقم  نىللمع
Sethe, Pyr I, Spruch 412, (721b); FPT, Utterance 412, § 721, 135; Mercer, Pyr Translation, 
Utterance 412, 721b, 218. 
(26) Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, recitation 228, 86.  
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 sn .sn inp Hr Xt .f)على) الملقي(ھم الجاثم اخو" )٢٧ 
كاسم  inp، حیث ترجم "بطنھ على) أنوبیس(إنبو : Mercerبینما ترجمھا  )٢٨(."بطنھ

ھنا جاءت كفعل كما ذكر  inpأن  إلى Faulknerبینما أشار  )٢٩(المعبود أنوبیس،
Sethe،)ما ذكره ویتفق الباحث مع  )٣١(.بطنھ ملقي على المعبود أوزیر وتشیر إلى )٣٠ 

Faulkner  عن أنھا تأتي  ، فضالً "إنبو"حیث وردت الكلمة بدون مخصص المعبود
   )٣٢(".معدتھ یستلقي على"، و"یستلقي" كفعل بمعنى

، اممن نصوص األھر ٢٤٧الفصل رقم د برمن خالل ما وأیًضا  ویتأكد المعنى
 aHa )٣٣(:عبارة تذكرورد بنصوص حجرة دفن الملك ونیس حیث 

imy Ndi.t )نفسھ في نصوص  ورد المعنىكما  )٣٥(،یا من ھو في ندیتفلتقف  )٣٤
 aHa imy Ndit Hr gst .k:في عبارة ٣٤٩التوابیت رقم 

    )٣٦(."جانبك على الذي ھو في ندیت فلتنھض"
ورد  حیث ،مكان أخر لمقتل أوزیرن النصوص ذكرت فإ ما تقدم وباإلضافة إلى

، "ببي الثاني"نتظار بھرم بحجرة االمن نصوص األھرام  ٤٧٨ رقم في الفصل
  :حیث جاءت عبارة تقول )٣٧(،"جحستي"مدینة خر لجسد أوزیر وھو موضع أ

  
ny n sw sn .f  StS Hr gs .f m gs pf n GHsty  (38) 

                                                             
(27) Sethe, Pyr II, Spruch 535, (1282b). 
(28)   FPT, Utterance 535, § 1282, 203. 
(29) Mercer, Pyr Translation, Utterance 535, 1282b, 334. 
(30) FPT, Utterance 535, 204 (footnotes 4).  
(31) Meeks, D., “Notes de Lexicographie (§2-4)” RdE 28, 1976, 89. 
(32) Hannig, HL1, 87{2826}; Meeks I, 33 (77.0334). 
(33) Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, recitation 158, 41.  
(34) Sethe, Pyr I, Spruch 247, (260b). 
(35)   FPT, Utterance 247, § 261, 60; Mercer, Pyr Translation, Utterance 247, 260b, 117. 
(36) CT IV, spell 349, 383g; FCT, vol. I, spell 349, 283; Allen & Manuelian, The Ancient 
Egyptian Pyramid Texts, recitation 158, 41. 

مس(إیزابیل فرانكو، أساطیر وآلھة  )٣٧( ود )نفثات رع إلھ الش ة محم ون ومراجع یم طوس ة حل ، ترجم
  ؛١٨٩،ص٢٠٠٥ ماھر طھ، المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاھرة،

Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, recitation 428, 279. 
(38) Sethe, Pyr II, Spruch 478, (972b-c). 
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ویترجمھا  )٣٩(."من جحستيجانبھ في الجانب األخر  على) سوتخ(أخاه أسقطھ "
Allen  :" الجانب ھنالك في أرض  رًضا على جانبھ علىطرحھ أ" سوتخ"أخاه

ھي إقلیم   GHsty "جحستي"أن  Gardinerویذكر  )٤٠(".الغزال
الغزال، وقد ذكرتھ نصوص األھرام كمكان قتل أوزیر، وأصبح فیما بعد مقًرا لعبادة 

الحالیة  ، وربما ھو قمیر"جبل الغزالن"ویعرف كذلك بــ )٤١(".حت- نبت"و" خنوم"
   )٤٢(."كالرك"كما ذكر  بصعید مصر

ویتبین مما سبق أن النصوص المصریة حددت موضعین لمقتل أوزیر وھما 
عثرت علیھ وخبأتھ، وبالتالي فإنھما " إست"وأن " جحستي"ومدینة " ندیت"مدینة 

ُطع فیھ جسد أوزیر إلىیختلفان عن ال حیث  .سیوضح الباحث أشالء كما مكان الذي ق
وجدتھ  حیثأوزیر  لىع" ستإ"عثرت ، لألسطورة مع تتابع األحداث المعروفةأنھ 

الدلتا، واتخذت من  ىءت بھ إلجاو" جحستي"أو " ندیت"انبھ في ج ملقى على
ت أن تعید إلیھ الحیاة واستطاع ،تندبھفي حزن شدید وظلت . مستقًرا لھا ھاچأحرا

ً ك الذي، "وتخس" سمعھا وھنا تلما صنع فرًحا ھللتحینھا و  ،بالصیدان مشغوال
  )٤٣(.تقطیعھ حیث عمد إلى ثل بھ أشد تمثیلمَ أخیھ و ىر علعثو؛ صوتھا سرع نحوأف

ًا ألحداث األسطورة فقد أخفت  في مدینة " سوتخ"جسد أوزیر من " إست"وتبع
" ورح"كما كان لھا الفضل في حمایتھا وابنھا . القریبة من بوتو Ax_bit "أخبیت"

                                                             
(39)   FPT, Utterance 478, § 972, 166; Mercer, Pyr Translation, Utterance 478, 972 b-c, 271, 
272; 

حث عن أخیك أوزیر، ألن أخاه سوتخ ألقي بھ على جنبھ في لقد أتیت تب: "ویترجمھا حسن صابر
  .٢٦٧، ص٤٧٨؛ حسن صابر، متون األھرام المصریة، الفصل )"جحستي(الناحیة األخرى من 

(40) Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, recitation 428, 279; 

الح ترجمة  ا  Allenو عني  علىإلسم المدینة، وذلك استنادً   .gHsاسم الغزال والذ 
(41) Gardiner, AEO II, 9. 

رندل كالرك، الرمز واألسطورة في مصر القدیمة، ترجمة أحمد صلیحة، األلف كتاب الثاني،  )٤٢(
  .١٠٤، ص١٩٩٩ة العامة للكتاب، القاھرة، الھیئة المصری

لح) ٤٣( ومي، مص اد الق ة واإلرش دوس، وزارة الثقاف د، أبی د زای د الحمی اھرة، عب ار، الق  ،١٩٦٣ة اآلث
اكن ١٠٠إرمان، دیانة مصر القدیمة، ص؛ أدولف ٨ص ؛ ال یود الباحث سرد التفاصیل المتعلقة باألم

  :الخاصة بمقتل أوزیر حیث تم تناولھا بالدراسات األتیة
N., Kamal El-deen, “The Site of Nedit and its Importance in the Ancient Egyptian 
Religion”, in: The Seventeenth Conference Book of the General Union of Arab 
Archaeologists, Cairo 2014, 224-236; D., Sadek EL-Araby, “The Murder Place of Osiris 
GHsty and Ndit “A Comparative Study”, in: The nintenth Conference Book of the General 
Union of Arab Archaeologists, Cairo 2016, 10-27. 
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حیث ظلت مختبئة ھناك لكي تحمى ) ٤٤(.الذي حملت بھ من روح أوزیر بعد موتھ
ا وعلیھ یري الباحث أن ھذا المدینة ترتبط ارتباطً  )٤٥(.أوزیر وأبنھا حور الصغیر

خفت فیھا أ، فھي ذاتھا مستنفعات الدلتا التي "ورح"وزیر وبولده أا بالمعبود وثیقً 
ما  جسد زوجھا بعد" إست"ت فیھ أكان التي خب، وھي أیضا الم"حور" ولیدھا "ستإ"

إلى أشالء؛ ولذا یخلص بتقیطعھ  "وتخس"ن یقوم أوقبل " ندیت"في عثرت علیھ 
ًا للنصوص المصریة فقد قتل أوزیر الباحث إلى ، وتم "ندیت"في مدینة  أنھ وفق
  ".أخبیت"أشالء في مدینة  تمزیقھ إلى

 iwf Wsirوزیر  بــ ألق وقد عبر المصري القدیم عن ذلك الجسد الممز
وأشار ) ٤٦(.الجسد المیت أوزیر، إشارة إلى) أعضاء(عني لحم وت 

  wsrببعض األلفاظ والمفردات لجسد أوزیر دون تحدید جزء معین مثل 
وتؤخذ مخصص  Hpوكذلك  )٤٧(التي تعبر عن جزء من جسد المعبود أوزیر،

 Hp nووردت في عبارة مثل  .أشالء أو أجزاء من جسد أوزیر إلىقطعة لحم، إشارة 

Wsir،)٤٨(  وكذلكSik   وتعني أیضا جزء من جسد أوزیر.)٤٩(  
 شلًواوذلك حسب األساطیر، فھي أربعة عشر  األشالء الممزقة،ویختلف عدد 

وتشیر ھنا مرحلة  )٥٠(،الدورة القمریةنصف  إلىبذلك تشیر متتشرة في أنحاء متفرقة 
كما  اشلوً ستة عشر نًا اأحی ذكركما یُ . لجسدا إلي إعادة تكوین التكامل التدریجي

ربطھا في ھذه الحالة بالفیضان؛ ، ویمكن نصوص معبد دندرة سنوضح من خالل
ادل ذلك المستوي یعھو بستة عشر ذراًعا، ویبلغ ن االرتفاع المثالي للفیضان أل ذلك

تمثل  ثنین وأربعین جزءاإ یشار إلى أخرىوأحیانا  .إعادة تكوین أوزیر مرة ثانیة
حیث  )٥١(؛عدد أجزاء جسم أوزیر التي تم تقطیعھاالتي ھي ثنین واألربعین األقالیم األ

                                                             
ار المصریة، قطاع  )٤٤( ة اآلث ة، ھیئ دمحم دمحم الصغیر، البردي واللوتس في الحضارة المصریة القدیم

  .٧٤، ص١٩٨٤المتاحف العام، القاھرة، 
  .١٨٥إیزابیل فرانكو، أساطیر وآلھة، ص) ٤٥(

(46) Budge, EHD, vol.1, 43.  
(47) Hannig, HL1, 230 {8315}.   
(48) Hannig, HL1, 559{20270}.  
(49) Hannig, HL1,  . {32233}871  
(50) Pizzarotti, S., Rituels et fetes dans le temple: Les Mystéres ďOsiris du mois de Khoïak, 
w.d, 32; Razanajo, V., “La stèle de Gemenefhorbak (Caire je 85932). Dieux, fêtes et rites 
osiriens à Imet”, BIFAO 106, 2006, 242. 

و) ٥١( ل فرانك ة ،إیزابی اطیر وآلھ ى١٩٢، صأس یم عل ل إقل افظ ك كل ح ذا الش الء  ؛ وبھ ن أش لو م ش
دعاة ألن  ة م دن مصر المختلف ي م ك األشالء ف ع تل ھ، وأصبح توزی ذكاري ل أوزیر وقام ببناء قبر ت

 .تفخر كل مدینة بامتالكھا أحد األشالء؛ نفسھ
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سوف " inw n .k spAwt .k 42 iwf .k pw  :وردت عبارة
 علىولذلك انتشرت عبادة أوزیر  )٥٢(؛"كأعضاؤ التي ھي ٤٢أحضر لك األقالیم 

 واحتفظ، سد المعبودجزءا من ج بامتالكھامصر عدة في  واختصت مدن، البالد طول
  )٥٣(."مقبرة ألوزیر"كل إقلیم بعضو مقدس من أعضاؤه؛ ولذلك كان بكل منھا 

  :مصادر دراسة أشالء جسد أوزیر -
رقم  ،"الثامنةر بیتي تسشت"وزیر ھو بردیة أة أشالء جسد سول مصدر لدراأیعد 
یة في قسمت البردقد ا، وم تقریبً  ٣,٥٠بالمتحف البریطاني، یبلغ طولھا  ١٠٦٨٨
سم  ٢١سم عرض، و ٢٥,٥ إلى ٢٤,٥یبلغ طول الصفحة الواحدة ، صفحات

سحریة من عصر الدولة الحدیثة  صیغمجموعة من عبارة عن  يوھ )٥٤(.ارتفاع
 st-wrtبالمكان العظیم  ىوزیر المختلفة والتي كانت تسمأالكشف عن مقابر تتناول 

في أنھا البردیة  تمثل أھمیةوت )٥٥(.في كل إقلیم جزاء الجسدأرتباطھا بتحدید إمع 
األشالء المختلفة للمعبود في العدید من المدن المصریة verso ر الظھ علىتذكر 

جسد  من ة التي تحمل صنادیق بداخلھا أشالءالمعبودات المختلفوكذلك  )٥٦(المختلفة،
صندوق من خشب  :وما یوجد بداخلھ، ومنھا أوزیر، وتتناول عرض كل صندوق

جسد متمثلة في ذراع أو ساعد المن  أشالءما یوجد بداخلھ، وھي لمعرفة " السنط"
forearmمعبود  ثم.من خشب السنط یحملھ حور وصندوق أخر .المعبود أوزیر ، وكبد

                                                             
(52) Chassinat, É, Le Mystère d’Osiris au mois de Khoiak, fascicule I, IFAO, Le Caire, 1966, 
195; Beinlich, H., Die "Osirisreliquien" zum motiv der korperzergliederung in der 
altagyptischen religion (Agyptologische Abhandlungen 42), Wiesbaden, 1984, 208; 
Duemichen, J., & Brugsch, H., Recueilé De Monuments Égyptiens: Geographische 
Inschriften altägyptischer Denkmäler: an ort und Stelle gesammelt und mit übersetzung 
und erläuterungen, Dritte Abtheilung, Leipzig, 1885, Taf. 42. 

ة، ص) ٥٣( و، أساطیر وآلھ ل فرانك دالحلیم نو١٩٢إیزابی ة، ج؛ عب ریة القدیم ة المص دین، الدیان : ١رال
ة،  وش، اآلل١٠٥، ص٢٠١٤المعبودات، األقصي للطباع ي ك ان وكریستسان زف واز دون ة ؛ فرانس ھ
ة، ص؛ ٢٥٤والناس في مصر القدیمة، ص ة المصریة القدیم ؛ لتفسیر ٤١یاروسالف تشرني، الدیان

 .٤٢٠دیانة مصر القدیمة، صأدولف إرمان،  :االرتباط بین الفیضان وبین مقتل أوزیر، انظر
(54) Gardiner, A. H., and Litt, D., Hieratic Papyri in the British Museum, Third Series: 
Chester Beatty Gift, vol. 1: Text, Trustees of the British Museum, London, 1935, 66. 
(55) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris en Égypte ancienne: données générales et 
particularismes des cultes thébains”, in: Borgeaud, P. & Volokhine, Y. (éds), Les objets de 
la mémoire: Pour une approche comparatiste des reliques et de leur culte (Studia Religiosa 
Helvetica 10-11), Peter Lang, Bern, 2005, 17-20; Herman, J. de Meulenaere, “Papyrus 
Brooklyn”, LÄ IV, Brüssel, 1982, 694; Coulon, L., “Le tombeau d’Osiris à travers les textes 
magiques du Nouvel Empire”, in: Gallois, Chr. Grandet, P. et Pantalacci, L. (éds), 
Mélanges offerts à Francois Neveu par ses amis, éléves et collégues à Ľoccasion de son 
soixante-quinziéme anniversaire, BdE 145, IFAO, Le Caire, 2008, 76. 
(56)  Coulon, L., “Le tombeau d’Osiris”, 72. 



                         

١٠ 

ألوزیر، وتتبع " اللسان، والعیون، والقصبة الھوائیة"بداخلھ  وصندوقمدینة أدفو 
صندوق أخر  ضافة إلىوشفاه، وشعر أوزیر، باإلذراع، بصندوق أخر یوجد بداخلھ 

ویري الباحث أن أھمیة ھذه البردیة تكمن  )٥٧(.یوجد بداخلھ  قلب وكبد وطحال أوزیر
  .غیر المتعارف علیھاصغیرة وأجزاء من جسد أوزیر أشالء  تتضمنفي كونھا 

حیث تتناول  )الدلتابردیة (وتعرف بــ  ٤٧.٢١٨.٨٤رقم  بروكلین بردیةثم تأتي 
 ةبردیتعد كما . ٢٦سرة األ ترجع إلىبما ارت في الدلتا، ورالتي دأحداث األسطورة 

من أو بدایة العصر الروماني  البطلميالعصر  التي تؤرخ بنھایة "جومیالك"
ساطیر بعض األ من خاللوذلك  )٥٨(؛وزیرأالمصادر المھمة التي تحدد أماكن أشالء 

 حیث لنیللالشرقیة الضفة  ىامن عشر من أقالیم مصر العلیا علمتعلقة باإلقلیم الثال
 ،ھالمدن القدیمة الموجودة باإلقلیم والتفاصیل الجغرافیة المرتبطة ب بالذكر تتناول

   )٥٩(.وزیر والصراع بین جمیع أطراف األسطورةأأسطورة وذلك من خالل 

ا ألھم األماكن یعد نص معبد دندرة أھم النصوص التي قدمت سردًا ووصفً و
 ةأوزیر، حیث كانت دندرة واحدة من المدن الست -كأماكن لدفن  -لعبادة المختلفة 

م الجغرافي التقوی"حتي أنھ یعرف بـ )٦٠(ء من جسد أوزیر،التي ضمت أجزا ةعشر
وجود المواضع الستة عشر التي  إلى Duemichenأشار قد و، "ألوزیر بمعبد دندرة

   )٦١(.إال أن حالة النص سیئة كما ذكر، المعبدجزاء من جسد أوزیر باأل تلكتضمنت 

                                                             
(57) Gardiner, Hieratic Papyri in the British Museum, 72, 73, vs. 4, 1-6; Coulon, L., “Le 
tombeau d’Osiris”, 75. 
(58) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris”, 17-20; Herman, J. de Meulenaere, “Papyrus 
Brooklyn”, 694. 
(59) T. G. H. James, review of “Le Papyrus Jumilhac by Jacques Vandier”, JEA 48, 1962, 
177; 

 Count Odetطریق م عن ١٩٤٥منذ عام ) ١٧١١٠(توجد بردیة جومیالك بمتحف اللوفر رقم 
de Jumilhac  ورقة، ومن خالل بعض الھوامش المكتوبة بالبردیة  ٢٣م في  ٨.٩٦ویبلغ طولھا

بالخط الدیموطیقي وربما الھیراطیقي المتأخر یمكن نسبة البردیة إلى نھایة العصر البطلمي أو ربما 
  :بدایة العصر الروماني؛ لمزید من المعلومات عن البردیة أنظر

Vandier, J., Le Papyrus Jumilhac, Paris, 1961; Kaplonu, U., “Pap. Jumilhac”, LÄ IV, 1982, 
708-712. 
(60) Mariette, A., Dendérah: description Générale du grand Temple de cette Ville, Paris, 
Libraire A. Franck, 1875, 269, 270; Cf: Coulon, L., Le culte ďOsiris au Ier millénaire av. J.-
C. Découvertes et travaux récents, BD 153, IFAO, Le Caire, 2010, 6 
(61) Duemichen, J., & Brugsch, H., Recueil De Monuments Égyptiens, Geographische 
Inschriften altägyptischer Denkmäler:  Die im Tempel von Edfu Aufgefundenen Recepte in 
den Jahen 1863-65 an Ort und Stelle gesammelt und erläutert, zweiter band, Leipzig, 1866, 
1, 20. 
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) وبيناالموكب الك( Canopic procession“ " وكذلك یوجد بالمعبد ما یعرف بـ 
معبد الالمقصورة الشرقیة من مقاصیر أوزیر بتضم حیث  )٦٢(سطح معبد دندرة، على
حیث األشالء بھا  التي عثر علىقالیم الجغرافیة شالء الجسد واألأربط بین ما ی

ویعبر كل إناء ، المعبوداتطة مجموعة من ملت بواسحُ كانوبیة واني أوضعت داخل 
رع - قلیم األول لمصر العلیا حیث صور خنوموتبدء ھذه األقالیم باإل .عن إقلیم معین

، ثم نخبت معبودة الصدرا بحور معبود اإلقلیم الثاني یحمل ن، متبوعً یقدم لھ الساقیُ و
ھذه األجزاء ویقدم كل منھا تفصیل لجزء من . الخ..اإلقلیم الثالث تحضر الفكین

 )٦٣(.)١ شكل(للجسد المقدس 
 Jacques de Rougéالجغرافیة بمعبد أدفو التي نشرھاوكان لظھور قائمة األقالیم 

بین أشالء جسد أوزیر والمدن المخلتفة التي  أھمیة كبیرة في الربط م١٨٦٥عام 
، حیث یظھر في النص أمام كل معبود جزء من أجزاء ذكرت ضمن تلك القائمة

 التي اختصتجمیع األقالیم ا تتضمنن القائمتین السابقتین أوجدیر بالذكر  )٦٤(.دالجس
   )٦٥(.زء محدد من جسد أوزیربحفظ ج

أوزیر وبأي مدینة  تحدید أجزاء محددة من جسد في حین تناولت نصوص أخرى
. وجدت، فكانت رأس المعبود بمدینة منف، والرقبة في التوبولیس، والقلب في أتریب

جري اختبارات محددة حول تحدید أماكن ثابتھ لھذه األجزاء، فتظھر مثال إال أنھ لم ت
ا ، وفي أبیدوس مرة أخرىكما سبق القول الرأس في منف مرة ً . كما سنوضح الحق

ي ازدادت األماكن التي تضم أجزاء وفي العصر الیونان. وكذلك األمر بالنسبة للساقین
ً  ٤٢أوزیر فكانت  من جسد األجزاء التي تم تقطیع جسد أوزیر  وذلك ألن عدد ؛موقعا

ا لسیرابیوم وسمیت ھذه األماكن بالسیرابیوم تقلیدً . إلیھا اختلفت في العصر الیوناني
طول البالد من خالل  كسبب لوجود عبادة أوزیر على ویمكن تفسیر ذلك )٦٦(.منف

مختلفة، األمر الذي یفسر ذكر مثل ھذه  الجسد المقدس بمدن وقرى أشالءانتشار 
ألجزاء واألشالء مع المدن التي وجدت بھا في القوائم المختلفة مثل قائمة دندرة، ا

سوف " in nw n.k spAwt niwt Haw .k pw  :نص حیث یذكر
سوف أحضر لك : "، وكذلك")أطرافك(المدن التي ھي أعضائك األقالیم ولك أحضر 

) أي مصر(كلھا األثنین واألربعون مدینة وإقلیم التي ھي أعضاؤك، لتصبح األرض 
                                                             

(62) Beinlich, H., “Zur Deutung der Sogenannten Osirisreliquien”, GM 54, 1982, 19. 
(63) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris”, 18, 19. 
(64)  Beinlich, H., “Zur Deutung der Sogenannten Osirisreliquien”, 17, 19. 
(65) Collombert, Ph., “Hout-Sekhem et Le Septiéme Nome de Haute- Égypte II: les Stéles 
tradives”, RdE 48, 1977, 55. 
(66) Wiedemann, A., Religion of the Ancient Egyptians, H. Grevel & Co., London, 2003, 
215, 216. 



                         

١٢ 

ح واضًحا أن وجود أشالء أوزیر ومن خالل النص السابق یصب )٦٧(".كمكان لجسدك
لوجود معابد وأماكن خاصة لعبادتھ كرب  طول امتداد مصر أنما ھو سبب على

 .ألبدیة والعالم األخر، وبالتالي تجمیع ھذه األشالء ھو توحید لمصر ووحدتھال
 :أشالء جسد أوزیر وأماكن وجودھا -

مع أخیھ بعد ما عثر علیھ، فقام " سوتخ"تفصیل ما قام بھ  رة ثانیة إلىلنعد م
 بتقطیع أوصالھ ونثرھا في أماكن متفرقة كما سبق القول، ویعتبر جمع أشالء أوزیر

بتلك " ستإ"قامت و. إحیائھ ھو وكل ما یمثلھ المبعثرة عمل ھام وحیوي یؤدي إلى
وتذكر ) ٦٨(.وبمساعدة جحوتي"إنبو"و" حت- نبت"المھمة تعاونھا في ذلك أختھا 

قامت بدفن كل " ستإ"حول مصیر أشالء الجسد، إما أن  أن ھناك روایتین" :فرانكوا
جزء حیث وجدتھ، وبذلك أصبح ھناك مقر لعبادة أوزیر ومقبرة لھ في كافة أنحاء 

ذلك العدید من مصر،  أو أنھا صنعت نسخة من كل عضو ودفنتھا في موقعھا لتنشر ب
وكذلك بمجرد دفن كل جزء حیث وجد فإن أوزیر  )٦٩(."سوتخدع لكي تضلل الخ

خر، وھذا بالفعل ما حدث العالم األ في یتمكن من العودة للحیاة مرة أخرى سوف
    )٧٠(.حیث أعیدت إلیھ الحیاة وعاد لیصبح حاكم للعالم األخر

وكذلك الكتاب  ،وزیر بشكل محددأذكرت النصوص بعض أماكن أشالء جسد 
 ىعلإال أن الباحث سوف یعتمد  )٧١(."دیودور الصقلي"و "بلوتارخ"كالسیكین أمثال ال

المحفوظة  ٣٠٧٩تشیر البردیة الدیموطیقیة رقم حیث  ثار المصریةاآل ىما ورد عل
من خالل بالمعبود أوزیر التي ارتبطت العدید من أقالیم الدلتا  ىبمتحف اللوفر إل

" متإ"كان من بینھا مدینة وجغرافیا،  دنأسطورتھ الشھیرة، وقد رتبت تلك الم
Imt،)يب"مدینة بوتو والحیین الشھیرین بھا ب طترتبالتي ا )٧٢" 

                                                             
(67) Chassinat, É, Le Mystère d’Osiris, 195; Beinlich, H., Die "Osirisreliquien", 208; 
Duemichen, J., & Brugsch, H., Recueil De Monuments Égyptiens, Geographische 
Inschriften altägyptischer Denkmäler:  An Ort und stele Gesammelt und mit übersetzung 
und Erläuterungen Herausgegben, Dritte Abtheilung, J.C. Hinrichʼsche Buchhandlung, 
Leipzig, 1885, Taf. 41, 42. 
(68) Theodore M. Godlaski, Osiris of Bread and Beer, Informa Healthcare USA, 2011, 1452. 

  .١٩١، ١٩٠ص، )نفثات رع إلھ الشمس(أساطیر وآلھة  ،إیزابیل فرانكو) ٦٩(
Coulon, L. “Les reliques d’Osiris”, 22. 
(70) Theodore M. Godlaski, Osiris of Bread and Beer, 1452. 
(71) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris”, 27. 
(72) Brugsch, H., Dictionnaire Géographique de Ľ Ancienne Égypte, supplément, Librairie J. 
C. Hinriche, Leipzig, 1880, 1083; 

  ؛١٠٨٧-١٠٨٠ص : للمزید عن المدینة انظر نفسھ
Razanajo, V., “La stèle de Gemenefhorbak”, 242; Kamal, A., “Tel Far'on (Bouto)”, ASAE 
III, Le Caire, 1902, 7; Razanajo, V., “La stèle de Gemenefhorbak”, 239. 
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ضمن قائمة األقالیم  وقد وردت بھذا الشكل  )٧٣(.كوم األمان ىتسمو ،"دب"و
أرتبطت ھذه المدینة كذلك كما  )٧٤(.قائمة األقالیم الخاصة بمعبد أدفوبمعبد دندرة و

أوزیر  ینبالمعبودباألعیاد والطقوس الخاصة وذلك أثناء االحتفال  وزیربحاجبي أ
 JE 85932 وأجزاء جسد أوزیر، حیث ورد ضمن اللوحة رقم  "إمت"وحور بمدینة 

ما یشیر بالعمود التاسع " باك- حور- إف-إن- جم" بالمتحف المصري لشخض یسمى
الذي قلبھ حاجبي "وتعني  smd n(y) wrḏ-jbجزء من جسد أوزیر یعرف بـ  إلى

  )٧٥(."إمت"وھو اسم جزء من أجزاء أوزیر سقط في مدینة " تعب
ال سیما األربعة عشر جزء  ،الجسدأشالء  ا التعرف علىویحاول الباحث ھن

والعینان، واألذنان، والرقبة، والذراعان، والصدر، والقلب، وقبضة الرأس، : وھي
 دف، والساقان، والقدمان، والر)عضو التذكیر(الید، واألصابع، والظھر، والقضیب 

حیث كانت توضع ھذه األشالء األربعة عشر في أواني تشبة األشالء  )٧٦(.)٦شكل (
في شھر كیھاك من كل ویحتفل بھا نفسھا عند عملیة تجمیع الجسد والتي كانت تتم 

سوف یكون و )٧٧(.حتي أنھا أمتدت لتشمل أماكن لم یوجد بھا أشالء ألوزیر عام،
ي وجدت بھا تلك رصد األماكن التكذلك ورد في النصوص، و من خالل ما تتبعال

  :األشالء واألعضاء
  :المعبود أوزیر ساق وفخذ -

حفظت ُحنطت والمعبود أوزیر قد ) ِرجل( أن ساق النصوص المصریة إلىتشیر 
ویالحظ  )٧٩(،الثالث من أقالیم الدلتا تتبع اإلقلیمالتي  )٧٨(،  Ht-mntمدینةفي 

كما أنھا وردت كذلك بالشكل  ،مكان صص المدینة لتشیر إلىوردت بمخ أن الكلمة

                                                             
(73) Brugsch, H., La Geographie des Nomes ou Divison  Administraive de la Haute et de la 
Basse Égypt aux Époques des Pharaons des Ptolémées et des Empereurs Romains: 
Spécimen du Dictionnaire Géographique de ĽAncienne Égypte, Librairie J. C. Hinriche, 
Leipzig, 1879, 32q.   
(74) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler:  
in den Jahen 1863-65 an Ort und Stelle gesammelt und erläutert, Erste Abtheilung (100 
taflen), Leipzig, 1885, pl. XVII, LXIV. 
(75) Razanajo, V., “La stèle de Gemenefhorbak”, 231, 238. 

تین فافار میكس، الحیاة الیومیة لآللھة الفرعونیة، ترجمة فاطمة عبدهللا دیمتري میكس وكریس )٧٦(
، ٢٠٠٠محمود ومراجعة محمود ماھر طھ، األلف كتاب الثاني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

  .خریطة ألشالء الجسد من عمل الباحث) ٦(؛ انظر شكل ٣٠٩ص
(77) Pizzarotti, S., Les Mystéres ďOsiris, 32, 35. 
(78) Brugsch, H., Dictionnaire Géographique de Ľ Ancienne Égypte, supplément, Librairie J. 
C. Hinriche, Leipzig, 1880, 1173. 
(79) Brugsch, H., “Eine geographische Studie”, ZÄS 17, Leipzig, 1879, 21. 
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 Brugschكما أوردھا  .المعبود أوزیر ساقي تشیر إلىحیث  )٨٠(
ویتبین من خالل كتابة اسم المدینة االرتباط بساق المعبود  )٨١(.بالشكل 

  .كأحد أشالء الجسد

ة حیث ورد ضمن قائم، ویكتب بالشكل imntویعرف اإلقلیم الثالث بـ 
" كوم الحصن"ویمثل الیوم مدینة  )٨٢(.قالیم المسجلة بمعبد أدفو بالشكلاأل

نت برب"وعرفت في النصوص بــ )٨٣(،مركز كوم حمادة بمحافظة البحیرةالتابعة ل
وربما ھي ساقي أوزیر،  ىحفظ إحدھذا اإلقلیم  وینسب إلى )٨٤(".بر نب یامو – إیماو

ساق  بالتحدید بالعثور على Ht-mntینة بینما تختص مدكما سنفصل الحًقا،  الیمنى
وجود ساق  ما یشیر إلىبمعبد دندرة في أحد النصوص  ورد المعبود فیھا، حیث

 :فجاءت عبارة تقول )٨٥(،)٢شكل( أوزیر في تلك المدینة

rdt Wsir m Ht Mnt " توجد ساق أوزیر في مدینة
  )٨٦(."منت

-HAt ،  ةاسم المدینة باألشكال السابق Gauthierوكذلك أورد 
Mnt  سرابیوم"حیث اعتبرت الث من أقالیم الدلتا اإلقلیم الث ونسبھا كذلك إلى "
 )٨٧(ظم الفخذ األیمنعوتحدیدا  ھا فخذ المعبود أوزیربفظ حُ  قد إال أنھ ذكر أنھاإلقلیم، 

واألمر جدیر بالذكر؛ . Brugschأو ِرجلھ بشكل عام كما ذكر  ولیس ساق المعبود
 )٨٨(،ضح بینھما حیث یمثل الفخذ وصل ما بین الورك والساقاف الووذلك لالختال

                                                             
(80) Brugsch, H., Dictionnaire Géographique supplément, 1173. 
(81) Brugsch, H., “Eine geographische Studie”, 21; Budge, EHD, vol.2, 1014. 
(82) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften I, pl. LXII (3).  

  .٣٠٧عبدالحلیم نورالدین، اللغة المصریة القدیمة، ص) ٨٣(
ر حتي نھایة عصور االسرات الوطنیة، رمضان عبده، حضارة مصر القدیمة منذ اقدم العصو )٨٤(

ارة الثقافة، مطابع المجلس ، وز)٤١: مشروع المائة كتاب(، سلسلة الثقافة االثریة والتاریخیة ١ج
؛ رمضان عبده، رؤي جدیدة في تاریخ مصر القدیمة منذ ١٣٦، ص٢٠٠٤لآلثار، القاھرة،  ىعلاأل

مشروع (لسلة الثقافة االثریة والتاریخیة ، س١أقدم العصور حتي نھایة عصور االسرات الوطنیة، ج
  .٣٨١، ص٢٠٠٧لآلثار، القاھرة،  ىعلوزارة الثقافة، مطابع المجلس األ ،)٤٨: المائة كتاب

(85) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschrift  I, pl. LXXXII. 
(86) Brugsch, H., Dictionnaire Géographique supplément, 1173. 
(87) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques I, 26. 

  .٣٣٦٠، ص)ف خ ذ(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، باب حرف الفاء، مادة ) ٨٨(
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ولذا فكل منھم یعد عضو منفصل من الناحیة  )٨٩(؛الورك ھو ما فوق الفخذو
كما أن المصري القدیم میز بین الفخذ والساق  .الورك ثم الفخذ ثم الساق: التشریحیة

فجاء بالشكل  mnt والقدم من الناحیة اللغویة؛ فعبر عن فخذ اإلنسان باالسم نفسھ
، ولذا ربما اتخذت "مقر الفخذ"یعني  Ht-Mntوبناء علیھ فإن اسم المدینة  )٩٠(،

في . المدینة اسمھا وشھرتھا من خالل الجزء المحفوظ بھا من جسد أوزیر وھو الفخذ
 وعبر عن القدم بـ  )٩١(،wart  بــ عبر عن الساق أو الِرجل حین
rd.)٩٢(  بینما ذكرMeeks  أنrd ،تعني قدم أو ساق)وذكر  )٩٣Faulkner  أنwart 

   )٩٤(.تعبر كذلك عن القدم والساق
 الیمنى أو الساق القدم" عن العثور على Brugschویتأكد ذلك من خالل ما ذكره 

 Duemichenبینما أوردھا  )٩٥(، war imnt والتي عرفت باسم" ألوزیر

) دندرة(" نترت-تا"و "یماوإ" مدینتي النصوص إلى وتنسب )٩٦(.بالشكل 
جزء من  مكانالنصوص الغریبة التي تحدد  ، ویعد ھذا النص منحفظ الساق الیمنى

  : مختلفین، حیث ورد نص بمعبد دندرة یذكر بمكانین أجزاء الجسد
  

 

                                                             
؛ دمحم بن ٤٨١٨، ص)ورك(ابن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، باب حرف الواو، مادة  (٨٩)

عة مدققة كاملة التشكیل وممیزة المداخل، دائرة أبي بكر عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، طب
  .٢٩٩ت،  ص.، د)ورك(، مادة ١٩٨٦المعاجم، مكتبة لبنان، بیروت، 

(90) FCD, 107; Wb II, 68; Hannig, HL1, 355 {12864}; Gardiner, EG, 457 (D56), 568; 
Meeks, I, 158 (77.1706); II, 160 (78.1713); III, 118 (79.1202); 

  عن الفخذین في حالة المثني؛  mnyوعبرت 
FCD, 108; 

  ؛١رقم " تشستر بیتي"وظھرت بالشكل نفسھ كذلك ببردیة 
Iversen, E., “The Chester Beatty Papyrus, No. I, Recto XVI, 9-XVII, 13”, JEA 65, 1979, 
83, n.4; 

  ؛ pd، و mAst  كما أشار المصري القدیم  للركبة بـــ   
Gardiner, EG, 457 (D56), 569, 616, 617; FCD, 96, 103. 
(91) Wb I, 287; Hannig, HL1, 199 {7095}; Gardiner, EG, 457 (D56), 617; Meeks I, 84 
(77.0873); II, 89 (78.0906). 
(92) Wb II, 461; FCD, 154; Hannig, HL1, 512 {18439}; Gardiner, EG, 457 (D56). 
(93) Meeks, I, 223 (77.2448); II, 227 (78.2456); III, 175 (79.1801); FCD, 58 
(94) FCD, 58. 
(95) Brugsch, H., Dictionnaire géographique, 243. 
(96) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften: Tempel von Edfu, 20. 
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war-imnt m ImAw Ity 

  )٩٧(.، ودندرة)كوم الحصن(في إیماو  الساق الیمنى
 الیسرى والساق الساق الیمنىبین یبدو أن المصري القدیم قد میز  علیھبناء و

 rd iAbأو  iAb war الیسرى كانت تسمى كذلك أن القدم، ویبدو من المنطقي وزیرأل
أوزیر بالمعبد ب ورد ضمن الحجرات الخاصةحیث وھذا ما یؤكده نص بمعبد دندرة 

 ق الیسرىحفظت السا" wDA n rd iAb m tA-sty  :في عبارة تقول
  )٩٨(."ستي-تا) یملإق(في 

الواقعة جنوب " بیجة"في جزیرة  الساق الیسرى ثر علىوبشكل أكثر تحدیدًا عُ 
منابع یمثل أحد ، وكان الموقع الجغرافي للجزیرة ھناك حیث تم دفنھا، لالشالل األو

د أوزیر وتفسیرا بأحد أجزاء جس اویعد ھذا المكان األوثق ارتباطً  )٩٩(.النیل الخیالیة
 أشالءمن كان المكان الذي یضم ذلك الجزء ف) ١٠٠(من خالل المناظر والنصوص؛

 كان مخصًصا ذلك ألن ھذا المكانو أي الحرم؛" أباتون Abaton" یسمىأوزیر وقبره 
منھما ماء الفیضان  ینبعأن ھذه الساق ھي أحد ینبوعین  وكان یعتقد، راحة المعبودل

لھذا كان یعتبر و ؛ m rd nw Wsirساق أوزیر توجد حیث  في بیجة
  )١٠١(.ھو الفیضان نفسھأوزیر 

وتمثل ساق أوزیر  وكتب كذلك  siAti وقد عرفت ھذه الساق باسم
، وكتبت كذلك  sti وتعرف أیضا بــ  )١٠٢(ء جسده،حد أشالوأ

                                                             
(97) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften: Tempel von Edfu, 1٢; De 
Rouge, J., Géographie Ancienne de La Basse-Égypte, Paris, 1891, 13; 

، وكان مركز عبادة حتحور وحور بحدتي؛ "إیونت"بالصعید وعاصمتھ  ٦تمثل اإلقلیم " ityإتي "
  .١٣٤، صالقدیمةرمضان عبده، حضارة مصر 

(98) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften: Tempel von Edfu, 1٢. 
  .٨٥، صأساطیر وآلھة ،إیزابیل فرانكو )٩٩(

Charly de Maré, Ci-gÎt Osiris, ĽAbaton de Biggeh ďaprés; es spurces textuelles et 
iconographiques, Abelao, Belgium, 2016, 2, 3, 14; Yoyotte, J., “Etudes geographiques: I. 
La cité des Acacias (Kafr Ammar)”, RdE 13, 1961, 102. 
(100) Beinlich, H., Die "Osirisreliquien", 209. 

مة، ص )١٠١( انة مصر القد  ؛ ٤٢١، ٤٢٠أدولف إرمان، د
Yoyotte, J., “Etudes geographiques”, 101, 102; Junker, H., Das Götterdekret über das 
Abaton, Vol. 56. In Kommission bei A. Hölder, Wien,1913, 41. 
(102) Wb IV, 32, 7. 
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في    siAtyوكذلك )١٠٣(وتمثل الساق التي تأتي منھا المیاه المقدسة،
srt-wrt عالمة  زیر علىالشعار الممیز للمعبود أو حیث صورت ساق المعبود داخل
 ، وذلك علىفي مصر العلیا" سوتخ"والتي تشیر إلي مركز عبادة ) الذھب(نوبت 

  )١٠٤().٣شكل (الجدار الجنوبي بقدس أقداس معبد ھیبس بواحة الخارجة 
وكذلك یصور منظر بمعبد فیلة ذلك الجزء المقدس المحفوظ بجزیرة بیجة حیث 

لماء من الفخذ األیسر؛ ولذا اعتقد یتدفق اوصور حوض بھ األطراف السفلي للمعبود 
والتي عرفت باسم وزیر نسجة اللیمفاویة ألا من األیرتفع ناتجً أن الفیضان  اأیضً 
rDw.)وقد أكد  )١٠٥Duemichen ضمن أقالیم  وجود الساق الیمنى ك حیث أشار إلىذل

  )١٠٦(.ضمن أقالیم مصر العلیا اق الیسرىالدلتا، والس

جزئین من ) واست(اإلقلیم الرابع تقدیم  إلىذلك كوقد أشارت قائمة معبد أدفو 
ا أن ھناك عالقة  ً الجسد، وھما الساق وجزء أخر، وجدیر بالذكر أنھ لم یكن معروف

 )١٠٧( :دفو ودندرةأعن قوائم بأشالء أوزیر قبل الكشف ) طیبة(لواست 

  
in .f n.k WAst Xt-Swt sbk 

استخدمت كلمة ث حی )١٠٨(."یحضر لك إقلیم واست جزء من الجسد والساق"
sbq لطیبةجسد الوتكمن أھمیة النص في نسبة جزء من  )١٠٩(.ساق أوزیر لتشیر إلى.  

                                                             
(103) Wb IV, 334, 3; 

لمزید من المعلومات عن  : وقد وردت كتابتھا بأشكال عدة
  :الكلمة والنصوص التي وردت بھا والربط بینھا وبین الفیضان انظر

Beinlich, H., Die "Osirisreliquien", 210, 211. 
(104) Davies, N. De Garis, The Temple of Hibis in El Khǡrgeh Oasis, part III: The 
Decoration, MMA XVII, New York, 1953, 10, pl.IV.1; Coulon, L. “Les reliques d’Osiris 
en Égypte ancienne, 45, fig.4; 

  للمزید عن كتابات الرحالة فیما یتعلق بأماكن دفن أوزیر أو دفن أشالء جسده أنظر؛
Charly de Maré, ĽAbaton de Biggeh, 26-37. 
(105) Charly de Maré, ĽAbaton de Biggeh, 24-26, fig. 11; Chassinat, E., Le mystère d'Osiris, 
153; Coulon, L. “Les reliques d’Osiris en Égypte ancienne, 45, fig.4; G. Zaki, “Sobek et la 
rapatriement de Osiris a ct-Ta a la epoque romaine”, GM 188, 2002, 106. 
(106) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften: Tempel von Edfu, 20. 
(107) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris en Égypte ancienne”, 35. 
(108) Chassinat, É., Le Temple D'Edfou, première partie (Textes), MIFAO 10, Imprimerie de 
IFAO, Paris, 1892, 338, f; 



                         

١٨ 

الرِجل ( ا بھذا الجزء من جسد أوزیرویبدو أن المصري القدیم قد أبدي اھتمامً 
 Drwبــ  )وزیرألالورك المقدس ( المعبود أوزیر "ورك" أشار إلى؛ فقد )بشكل عام
عدة واتخذت العدید من المخصصات كقطعة لحم  كالوقد وردت الكملة بأش. 

جزء من جسد المعبود، أو بمخصص العمود  إشارة إلى ،  
ویعد المخصص  )١١٠(،أو مخصص معبود جالس  الفقري ألوزیر

عظمتین ى عل sDAHw لفظ  كما أطلق. أوزیر إشارة واضحة إلى األخیر
   )١١١().ساقعظم ال(أدق عظم مقدم الساق  من ساق أوزیر وبمعنى

  :والعمود الفقري) عضو التذكیر(القضیب  -
ً في النصوص المصریة؛  ارتبطا القضیب والعمود الفقري للمعبود أوزیر معا

  : الباحث بالدراسة مًعا ماولذلك سوف یتناولھ
ُكر: القضیب - عدا العضو  نجحت في تجمیع األشالء المبعثرة لزوجھا،" ستإ"أن  ذ

لقاه أعندما ف )١١٢(،أنواع من األسماك ةثالث ابتلعتھما الذي اختفي بعد الذكري، 
أكلھا ولذا تعتبر ھذه األنواع محرم  ؛سماكنواع من األأ ھ في الحالتابتلع "وتخس"

إال أن  )١١٣(.بأخر قامت بصناعتھ استبدلت ھذا الجزء "ستإ"المصریین، ولكن  ىعل
ذكر البعض أن جسد ن في حی )١١٤(.ھذه الحادثة لم یرد لھا ذكر في المصادر المحلیة

ُطع إل . ي أشالء وألقي بھا في المیاه، وحینھا ابتلع سوبك جزءا من جسدهأوزیر ق
طبیعتھ الشرھة، ال لرغبتھ  أ الذي ارتكبھ، الذي یرجع ھنا إلىولكنھ عوقب لھذا الخط

   ) ١١٥(.معبود مثلھ إلحاق الضرر بجسدفي 
من الجماع  عضو لھ وزرعتھ بالجسد لتتمكن "ستإ"صممت أیة حال  على

في ھیئة فج، بل اكتفي الفنان بتصویرھا ولكن ھذا المشھد لم یصور بشكل  )١١٦(بھ،

                                                                                                                                                           
                                      FCD, 220؛  sbqعبر المصري القدیم كذلك عن الِرجل بمعنى 

(109) Beinlich, H., Die "Osirisreliquien", ٢١١. 
(110) Budge, EHD, vol.2, 909. 
(111) Budge, EHD, vol.2, 632. 

و )١١٢( مة، ص؛ ١٨٧، صلهةأساطیر وآ ،إیزابیل فران انة مصر القد  .١٠٠أدولف إرمان، د
(113) Shaw, I. & Nicholson, P., The British Museum Dictionary of ancient Egypt, the 
American University in Cairo Press, Egypt, 2002, 214; Coulon, L. “Les reliques d’Osiris en 
Égypte ancienne”, .٢٢  

  .١٠٥، صالرمز واألسطورة في مصر القدیمةرك، رندل كال) ١١٤(
  .١٢٠دیمتري میكس وكریستین فافار میكس، الحیاة الیومیة لآللھة الفرعونیة، ص) ١١٥(

(116)  Edward F. Malkowski, The Spiritual Technology of Ancient Egypt: Sacred Science and 
the Mystery of consciousness, a historical and philosophical approach in tribute to the Life 
and work of (René A. Schwaller de Lubiz, Rochester. Vermont, USA, 2007, 359. 



                         

١٩ 

ُطلق على )١١٧(طائر لحظة اللقاء مع زوجھا؛ أوزیر لقب  ولذا فقد أ
m-a TA  ستإ"تھ لب بما فعلقوربما ارتبط ذلك ال )١١٨(".ذو القضیب الطویل"ویعني" 
 nb    ،زیر كذلك بـ كما عُرف أو. منتصب لھ قضیبصنعت بعدما 

TAویفسر ذلك ظھور المعبود  )١١٩(كأحد ألقابھ،" الذكر"أي " سید القضیب"ویعني
 "السادس عمسسور"في مقبرة " بواباتكتاب ال"الساعة الخامسة من أوزیر في 

   )١٢٠().٤ شكل(فوق رأسھ " البا"ا مع طائره متحدً  بقضیب منتصب

أن  إلى" بیتي الثامنةتشستر " أما عن مكان وجود قضیب أوزیر فتشیر بردیة
" السنط"ثر علیھما داخل صندوق من خشب عُ ) backside(وزیر قضیب وردف أ

  )١٢١(.، اإلقلیم الثالث من أقالیم مصر العلیا)الكوم األحمر(بمدینة ھیراكونبولیس 

وما یھمنا ھنا أنھ  )١٢٢(، Ddtباسم  العمود الفقري ألوزیر عُرف:د الفقريالعمو -
   )١٢٣(.وزیر فجاءألطرق كتابتھ مخصص المعبود الجالس إشارة  ىاتخذ في إحد

اختصت بحفظ   nb sgr" سجر-نب"مدینة أن  Gauthierذكر 
 )١٢٤(،)بوزیریس(وتتبع المدینة اإلقلیم التاسع من أقالیم الدلتا  .العمود الفقري ألوزیر

                                                             
؛ أدولف ١٢٥دیمتري میكس وكریستین فافار میكس، الحیاة الیومیة لآللھة الفرعونیة، ص )١١٧(

  : ب أوزیر إلنجاب حور راجععن مشھد إست وقضی مزیدل؛ ل٨٣إرمان، دیانة مصر القدیمة، ص
Sethe, Pyr I, Spruch 366, (632a-b); Mercer, Pyr Translation, Utterance 366, 632a-b, 197; 
FPT, Utterance 366, § 632, 120; Budka, J., "Die Osiris-Mysterien in Abydos und das 
Osirisgrab”, Kemet 9.2, 2000, 12, Abb 1, 2. 
(118) Budge, EHD, vol.1, 291. 
(119) Budge, EHD, vol.1, 365. 

العالم اآلخر لدي قدماء المصریین، ترجمة دمحم : إریك ھورنونج، وادي الملوك أفق األبدیة )١٢٠(
، ١٩٩٦، القاھرة، ىالعزب موسي، مراجعة محمود ماھر طھ، مكتبة مدبولي، الطبعة األول

 .١١٣، شكل ٣٢١ص
(121) Gardiner, A. H., Hieratic Papyri in the British Museum, 7٤, vs. 6, 10; 

ًا للبردیة فإن الجزء السفلي ألوزیر  عثر علیھم بمدینة ) القضیب واألرداف واألرجل(وفق
  . ھیركونبولیس

(122) Budge, EHD, vol.1, 249.   
(123) Budge, EHD, vol.2,914 .   
(124) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques III, 85.   



                         

٢٠ 

یر عرف أوزو )١٢٥(.anDty   "عنجتي"عاصمة إقلیم  "أبوصیربنا"وتمثل حالیًا 
   )١٢٦(.Wsir nb Ddt" چدت"سید مدینة 

سید "ویعني اسمھا  : بأشكال عدة مثل اسم المدینة وقد ورد
المعبود  لىإشارة إ ، كذلك  توكتب )١٢٧(،"السكون=الصمت 

حیث اتخذت ویؤكد ذلك كتابتھا بالشكل . أوزیر بكونھ سید العالم األخر
 Budgeبینما أوردھا  .أوزیر مخصص معبود جالس، وذلك إلرتباطھا بالمعبود

وزیر بمخصص المدینة كمعبد ومكان لعبادة أ )١٢٨(pr-sgr   بالشكل
حیث أنھا المدینة التي  ترتبط بوزیریس بأوزیر من جھة أخرىو ".بوزیریس"في 

ومما سبق تتضح أھمیة  )١٢٩(.الممزقبإعادة تجمیع جسد زوجھا  "إست"فیھا  قامت
الء أوزیر المھمة وھو العمود الفقري، وكونھا مدینة بوزیریس كونھا تضم أحد أش

  .ادة تجمیع الجسدالمكان الذي تمت فیھ إع
 Wsir Dd :ذكرحیث ُالعمود الفقري بمفرده  ضمن النصوص ما یشیر إلى وورد

imy Ddt  " بوزیریس( چدتالعمود الفقري ألوزیر الذي في ."(
من خالل طقس یعرف  معبودوارتبطت تلك المدینة بعد ذلك بإقامة العمود الفقري لل

  :في مدینة بوزیریس، حیث وردت العدید من العبارات تذكر بإقامة عمود الچد

  
saHa nTr Dd m Ddt  

  )١٣٠(".بوزیریس"ت چدإقامة العمود الفقري للمعبود في مدینة "
                                                             

؛ تتبع أبوصیربنا مركز بسیون بمحافظة ٣٠٨بدالحلیم نورالدین، اللغة المصریة القدیمة، صع)١٢٥(
أي مكان أوزیر أو بیت أوزیر كأحد مراكز عبادتھ؛ نفسھ،  pr-Wsirالغربیة، واشتق أسمھا من 

  .؛ وربما یفسر ذلك االشتقاق ارتباط أوزیر بالمكان لوجود أحد أجزاء جسده بالمدینة٢٦٠ص
(126) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften I, pl. LXII.  
(127) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques III, 85.   
(128) Budge, EHD, vol.٩٩٢ ,٢; 1037.   

  .٣١٠دیمتري میكس وكریستین فافار میكس، الحیاة الیومیة لآللھة الفرعونیة، ص) ١٢٩(
(130) Brugsch, H., Dictionnaire géographique, 979; 

؛ وعن إقامة عمود جد في بوزیریس انظر 981-980: نفسھانظر   Ddt nb ,Ddtللمزید عن مدینة 
  من كتاب الموتى؛ ١٨الفصل رقم 

Allen, T. G., The Book of the Dead, spell 18, 32; Budge, The Book of the Dead, the chapter 
of coming forth by day, Kegan Paul, Trench, Trȕbner, London, 1898, chapter XVIII, 61; 
Lutz, H., F., “The Ḏd-Emblem of Osiris”, JAOS 39, 1919, 196-205; Stuart, T. S., Rising the 
Djed Pillar, The Ramesseum Dramatic Papyrus, adapted from the translation & 
commentary of Kurt Sethe (1964), German, 1980, 1-9. 



                         

٢١ 

القضیب والعمود الفقري ارتباط  على أكدت النصوص المصریة القدیمة كما
ا في مكان العثور علیھم وجد أكثر من نص یشیر إلى ، حیثاللمعبود أوزیر معً 

 pr-xt ىفي مدینة تسم االعثور علیھم ورد أحد النصوص یشیر إلى واحد، فقد
ویكتب  HAt mHytوھو إقلیم  )١٣١(،عشر من أقالیم الدلتاباإلقلیم السادس  

، الدقھلیة محافظةلالتابعة  "تمي األمدید –تل الربع "ویمثل الیوم ، بالشكل
بمندس في العصر اإلقلیم عرف ؛ ولذلك "كبش مندس"مركز عبادة كانت و

 )١٣٣(،"مقر الكباش"وتعني  Ht-bAw عرفت كذلك بـولذا  )١٣٢(؛الیوناني
بیت الثور " :وتعني pr kA nb Ddt  ومعبودھا "مندس"وتتبع مدینة 

   )١٣٥(.كانت عاصمة اإلقلیم" چدت"وذلك ألن  )١٣٤(؛"تچدسید مدینة 

ورد نص  وقد )١٣٦(.المدینة بأشكال مختلفة مثل  وقد وردت كتابة
القضیب  ر علىوعثال ىلإیر بمعبد دندرة یشیر أوزضمن القاعات الخاصة بالمعبود 

 )١٣٧(:ھذه المدینةوزیر بوالعمود الفقري أل

  
Hnn pst m … gm .n tw m pr-xt  

  )١٣٨(".خت- في مدینة بر ُوجدوا، ]اا إلى جنب معً جنبً [ والعمود الفقري ،القضیب"

 نفسیتحدث عن حجرات أوزیر  ىحدإب نفسھمعبد الخر بأ كما ورد نص
حفظ بھا قضیب  حیث ،  Ht bAwفي )القضیب والعمود الفقري(األعضاء 

قضیب  فكرة عدم العثور على أن ویتبین مما سبق )١٣٩(.وزیر والعمود الفقري لھأ
ربما د التھمھ، قائال أن السمك قضمن أحداث األسطورة أوزیر التي ذكرھا بلوتارخ 

أن  النصوص ما یثبت ذلك، باإلضافة إلىال سیما أنھ لم یرد من تبدو غیر صحیحة، 
جدران معبد دندرة وغیره من نصوص یؤكد أن القضیب والعمود  ما ورد على

                                                             
(131) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques II, 122; Cf: Brugsch, H., Dictionnaire 
géographique, 185. 

  .٣٠٨عبدالحلیم نورالدین، اللغة المصریة القدیمة، ص )١٣٢(
(133) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques II, 122. 
(134) Brugsch, H., Dictionnaire géographique, 635. 

  .٣٨٢، صمصر القدیمة رؤي جدیدة في تاریخرمضان عبده،  )١٣٥(
(136) De Rouge, J., Géographie Ancienne de La Basse-Égypte, 112. 
(137) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften I, pl. XVII, LXIV. 
(138) De Rouge, J., Géographie Ancienne de La Basse-Égypte, 113; Brugsch, H., 
Dictionnaire géographique, 635. 
(139) Mariette, A., Dendérah, pl .43 (14 h); Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische 
Inschriften, I, LXXXIII.   



                         

٢٢ 

 ذكرت سجر، كما- وبر خت،- تم العثور علیھما في مدینتي برألوزیر الفقري 
  )١٤٠(.أدخل بذرتھ فیھاھ قضیب أوزیر وأن على" ستإ"جلوس  النصوص

  :رأس أوزیر -
ھا لعثور علیل تشیر بردیة جومیالك، والمھمةالجسد أشالء أوزیر من تعد رأس 

، حیث الحصادمن الشھر الرابع من شھور  رفي الیوم التاسع عش ابیدوس وتحدیدً أفي 
معبود حور في شكل طائر ویمثل وجحوتي وكان یراقبھما  إست وإنبوذھب كل من 

وقد  )١٤١(.من حینھابیدوس أس في أستقرت الرأو .)أوسیم حالیًا( وبولیستیمدینة ل
 وعند العثور على )١٤٢(.iAbt حفظت في صندوق في أبیدوس أطلق علیھ 

نسخة مطابقة لجسد أوزیر  علىس أرال وإنبو بتركیبجحوتي  الرأس قام كل من
  )١٤٣(.لجعل المعبود یتكلم ویكشف عن باقي أجزاء جسده

ًا للنصوص أجزاء من الرأس نفسھا في أماكن مختلفة؛  فقد عثر على ووفق
أن الرأس انتزعت أجزاء منھا، ویؤكد ھذا ما ورد بمعبد دندرة  فسر علىاألمر الذي یُ 

 ُ ذن المعبود قد عثر علیھا في ضمن قاعات أوزیر في عبارة توضح أن أ
لًیا لذي یمثل حاالتي تمثل اإلقلیم الثاني من أقالیم مصر العلیا وا )١٤٤(أبوللونبولیس،

   )١٤٥(:في عبارة ، وقد وردت كتابتھ بالشكل مدینة أدفو
wDA n sA sDmt m imnty-Hr " كما  .")إدفو(ُحفظت وُحمیت األذن في أبوللونبولیس

ا في اإلقلیم الثاني من أقالیم الدلتا معثر علیھیذكر النص نفسھ أن جفون المعبود 

 ُحفظ" Imnt nw arty m Iwa  :في عبارة) لیتوبولیس(
كما  كما ینسب لإلقلیم نفسھ وجود الكتف األیسر للمعبود )١٤٦(."لیتوبولیسالجفنین في 

االباحث ح سیوض ً   .الحق

خصلة  أطلق علىفقد  ،أوزیرلمعبود شعر املحقات الرأس أیًضا  وكان من بین
  ،، :وقد وردت الكلمة بمخصصات مختلفة ،Xsy, Xstاسم منھ

                                                             
(140) Sethe, Pyr I, Spruch 366, (632a-b); Mercer, Pyr Translation, Utterance 366, 632a-b, 
197; FPT, Utterance 366, § 632, 120. 
(141) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris en Égypte ancienne”, 27. 
(142) Budka, J., "Die Osiris-Mysterien in Abydos”, 11; Cauville, S., Le temple de Dendara: 
Guide archéologique, IFAO, Le Cair, 1990, 70, 77.  
(143) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris en Égypte ancienne”, 24. 
(144) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften: Tempel von Edfu, 1٢; Cf: 
Meeks, D., Mythes et légendes du Delta d’après le papyrus Brooklyn 47.218.84, MIFAO 
125, IFAO, Le Caire, 2006, 173, 174. 

  .٣٠٥عبدالحلیم نورالدین، اللغة المصریة القدیمة، ص )١٤٥(
(146) Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften: Tempel von Edfu, 12. 



                         

٢٣ 

صص معبود جالس في الشكل ، وقد ظھرت بمخ، ، 
كذلك أنھا حفظت  Budgeوقد أشار . لتؤكد أرتباط الكلمة بالمعبود أوزیر 

 )١٤٨(یم الدلتا؛تتبع اإلقلیم السابع من أقالالتي و )١٤٧(،r- nfrt في مدینة تسمى
  )١٤٩(.حمایة رأس وأرجل المعبود أوزیرأیًضا ھذا اإلقلیم  ینسب إلى ولذا

 :أوزیر عنق/رقبة -

األصل ھي العنق، فُجعلت كنایة عن جمیع ذات اإلنسان، وتسمیة  فيالرقبة 
 )١٥١(.والرقبة مؤخر أصل العنق والجمع رقب ورقبات ورقاب )١٥٠(.للشئ ببعضھ

 ة تسمىجزء من رقبتھ وجد في مدین أن عنق أوزیر أو تشیر النصوص إلى
 imA-Hd  رف بمدینة تعو، )توبولیسلی( الدلتاقلیم الثاني من أقالیم تتبع اإلالتي

  iwcإقلیموھو  )١٥٢(بد فیھا أوزیر،المدن المقدسة التي عُ  الصولجان، وھي إحدى
ة الجیزة، التابعة لمحافظ" أوسیم"ویمثل الیوم ، "خم"وتعرف عاصمتھ بــ ، "أیوع"

   )١٥٤(.في العصر الیوناني" لیتوبولیس"باسم عرف و )١٥٣(".حور"وكان مركز عبادة 

 )١٥٦(،)١٥٥(، مثل تعددةوقد ورد اسم المدینة بأشكال م
  )١٥٧(.، بھذا الشكل   Brugschوأوردھا

ھذا العضو  أوزیر، ویسمى أشالء جسدأنھا وجد بھا أحد  وترجع أھمیتھا إلى   
، "الرقبة= العنق "ویعني  ، وكتب كذلك  maXkبالتحدید 
  :عبارة تقولنصوص بمعبد أدفو العنق، حیث ورد بأحد ال مؤخرة تحدیدًا إلىویشیر 
 

                                                             
(147) Budge, EHD, vol.1, 574.   
(148) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques III, 121; 

د بالدلتا مدینتان تحمالن نفس اإلسم أحداھما بالشمال الشرقي وقد ظھرت في یذكر جوتیھ أنھ یوج
  في الشمال الغربي؛  األخرىنھایة العصر البطلمي، و

Ibid; Brugsch, Dictionnaire géographique, 282, 283.                                             
(149) Collombert, Ph., “Hout-Sekhem et Le Septiéme Nome de Haute- Égypte II”, ٦٤. 

  .١٧٠١، ص)رقب(اب حرف الراء، مادة ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، ب (١٥٠)
  .١٠٦، ص)ر ق ب(دمحم بن أبي بكر عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مادة  )(١٥١

(152) Budge, EHD, vol.2, 957.   
  .٣٨١، صلقدیمةمصر ا رؤي جدیدة في تاریخرمضان عبده،  )١٥٣(

  .٣٠٧عبدالحلیم نورالدین، اللغة المصریة القدیمة، ص ١٥٤
(155) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques I, 77. 
(156) Budge, EHD, vol.2, 957.   
(157) Brugsch, H., “Eine geographische Studie”, 25.   
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maXk nTr m st tn Sps  

ونالحظ أن  )١٥٨(.")المكان الجلیل(في ھذه البقعة الجلیلة ) أوزیر(عنق المعبود "
الكلمة ھنا اتخذت مخصصین لمعبود جالس حیث جاء األول مخصص للكلمة كجزء 

في ھذا و .وزیر نفسھألأوزیر، أما المخصص الثاني یعد إشارة  المعبود من جسد
  )١٥٩(.تعني شظرات من عظام الكتف والرأسھنا الكلمة  أن Beinlich  ذكرالصدد 

أن  إلىذلك یشیر  وربما )١٦٠(انفصال العنق عن الجسد، إلى Brugsch كما أشار
   .ن جسده كما فصل عنقھ عن رأسھعندما قتل أخیھ فصل رأسھ ع"ختوس"

 ُ كانت  والتي یبدو أنھا، أكتاف المعبود أوزیر علىالقدیم طلق المصري كما أ
وقد  .)١٦١(kaHa iAbty  اسم شالء المنفصلة عن الجسداأل ضمن

ورد ضمن نصوص  ، حیث)لیتوبولیس(اختص بحفظھ اإلقلیم الثاني من أقالیم الدلتا 
وزیر، حیث ورد ضمن الفصل رقم ألحمایة الكتف األیسر  إلى ما یشیر تالتوابی
یر الذي مثل الحمایة للكتف األیسر للمعبود أوزكنت مع حور أ": عبارة تقول ٣١٤

أنني مع حور یوم تقدیم التمجید " Faulknerترجمھا  وقد )١٦٢(".لیتوبولیسھو في 
  )١٦٣(."لیتوبولیس= األیسر للمعبود أوزیر في خم  للذراع

 :قلب أوزیر -

وقد اتخذ في أحد أشكالھ . snD, snd  قلب المعبود أوزیر سمى
أوزیر  جد قلبوو )١٦٤(.ومعبود جالس إشارة ألوزیر بالشكل  nTrمخصص 

قلیم العاشر من باإل "تل أتریب"مدینة التي تقع في  pr-Hnwبمدینة 
" تل أتریب"، ویمثل الیوم وكتب بالشكل  km-wrوھو إقلیم  )١٦٥(،أقالیم الدلتا

 ، وسمى"غت- حور وخنتي"كان مركز عبادة كل من التابعة لمحافظة القلیوبیة، و

                                                             
(158) Brugsch, H., Dictionnaire géographique, 26; Brugsch, H., “Eine geographische 
Studie”, 25; 
  :لألشكال المختلفة التي وردت بھا كتابة ھذه الكلمة في معبد دندرة وبردیة جومیالك ومعبد فیلة انظر

Beinlich, H., “Zur Deutung der Sogenannten Osirisreliquien”, 23. 
(159) Beinlich, H., “Zur Deutung der Sogenannten Osirisreliquien”, 24.   
(160) Brugsch, H., “Eine geographische Studie”, 25.   
(161) Budge, EHD, vol.2, 766.   
(162) Beinlich, H., “Zur Deutung der Sogenannten Osirisreliquien”, 24; Meeks, D., Mythes et 
légendes du Delta, 297. 
(163) FCT, vol. I, spell 314, 236. 
(164) Budge, EHD, vol.2, 679.   
(165) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques II, 111.   
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حفظ بشكل عام  ھذا اإلقلیم إلى وینسب )١٦٦(.في العصر الیوناني" أتریبس"اإلقلیم 
ورد ما یشیر فقد  )١٦٧(التابعة لھ، pr-Hnwمدینة  وبشكل خاص قلب المعبود أوزیر،

   )١٦٨(.nTr-ib )المقدس( أنھ وجد بھا القلب اإللھي إلى

كما وردت بالعدید من  )١٦٩(. المدینة بالشكلكتابة  Budgeوقد أورد 
 ،  ،الكتابات المختلفة وبمخصصات مختلفة مثل 

حیث اتخذ اسم  )١٧٠(إال أن أھمھا ما ورد في الشكل  
 في حین ورد في الفصل رقم  .أوزیر دینة مخصص معبود جالس لإلشارة إلىالم

1b في مدینة تعرف بـ  وزیروموضع قلب أمقر  ما یشیر إلى من كتاب الموتى
،)١٧١( qAb-imntt ویالحظ أنھا اتخذت مخصص سلسلة جبال رملیة ،

 )١٧٢(. بالعالم اآلخر المدن التي لھا عالقة ذلك عن إحدىتعبر كو
  .وبذلك یكون القلب أیًضا من األشالء التي تم نسبتھا والعثور علیھا في أكثر من مكان

  :فك أوزیر -

الواقعة باإلقلیم الثالث من أقالیم   fagفك المعبود أوزیر بمدینة  عثر على
، ویمثل وكتب بالشكل  nxnھو إقلیم و )١٧٣(،)نخبت إسنا مركز عبادة(یا لمصر الع

                                                             
" كم-كا"، أو "كم-إیح"اإلقلیم ؛ ویسمي ٣٠٨عبدالحلیم نورالدین، اللغة المصریة القدیمة، ص )١٦٦(

  .١٣٧، صالقدیمةرمضان عبده، حضارة مصر ؛ "مري-حوت تا"نت عاصمتھ تعرف بـــوكا
(167) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques II, 111.   
(168) De Rouge, J., Géographie Ancienne de La Basse-Égypte, 64; Brugsch, H., Dictionnaire 
géographique, 498; 

 یشیر إلى "رع- إیب-واح" عصر ىلإتریب یرجع أعمود من الحجر الجیري بمنطقة تل  عثر علي
ا في تحدیدً  -لیم، وكان المعبود الرئیس للمدینة ھو حوركانت تمثل سرابیوم اإلق pr Hnwأن مدینة 

  ؛ بد معھ في المدینة نفسھاوزیر قد عُ أإال أن  ،"غت-حور خنتي"شكل 
Edgar, M. C., “Notes from my Inscription”, ASAE 13, Le Caire, 1914, 280-81. 
(169) Budge, EHD, vol.2, 990.   
(170) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques II, 111.   
(171) Budge, EHD, vol.2, 768.   
(172) Wb V, 10.1.   
(173) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques II, 160; Budge, EHD, vol.2, 995; 

نفسھ؛ كما ؛  سیدة مدینة فعج nbt fagبھذه المدینة وحملت لقب  نخبت ارتبطت المعبودة 
تشیید آثار من  ىتمس الثالث للمعبودة موت یشیر إللك تحونص تكریسي من عصر الم عثر على
  : سیدة مدینة فعج، حیث شید لھا معبدًا؛ للمزید انظر" موت"أجل أمھ 

Urk IV, 829,5. 



                         

٢٦ 

اإلقلیم  التابعة لمحافظة أسوان، وسمى "الكوم األحمر–الكاب"الیوم مدینة 
   )١٧٤(.في العصر الیوناني" ھیراكونبولیس"

واختصت   ،: مختلفة مثل وقد ودر أسم المدینة بأشكال ومخصصات
مقر لمعبد ت ناكما ك، ھزیر متمثلة في فكبحفظ بقایا من جسد أو المدینة بشكل خاص

حیث تضم  )١٧٥(.ھذ اإلقلیم بشكل عام حفظ فك أوزیر ر باإلقلیم نفسھ، ونسب إلىأوزی
دندرة موكب أشالء جسد أوزیر كما المقصورة الشرقیة من مقاصیر أوزیر بمعبد 

  )١٧٦(.الفكین تقدمنخبت معبودة اإلقلیم الثالث سبق وأشار الباحث، وتظھر 
 اظ علیھاتجمیع أشالء الجسد والحف -

 ُ -نبت"جمیع جسد زوجھا بمساعدة قد أعادت ت "ستإ"أن  المصادر النصیةقر ت
طول  بعد أن تفرقت أشالء الجسد على )١٧٧(،أقدم مومیاء فعلیة صنعتوبذا  ؛"حت

ناحیة سیاسیة مھمة ترتبط وتوحید  ر؛ ولذا یشیر تجمیع الجسد ھنا إلىأقالیم مص
وھي وفًقا  )١٧٩(.لتجمع جسد زوجھاقارب تتجول بھ " ستإ"خذت حیث أ )١٧٨(.مصر

بید أن  .بالبحث عن زوجھا، وثانیًا بتجمیع أشالء جسده الممزق للنصوص قامت أوالً 
تقطیع جسد (لم تفصح عن تفاصیل ھذا العمل الشنیع النصوص المصریة 

ي نصوص األھرام بل مجرد ف فلم یأت ذكر لتقطیع أو تمزیق جسده )١٨٠(.)أوزیر
من  ٤٨٢یشیر الفصل رقم  وفي ھذا الصدد .صل الباحثجانبھ كما ف وقوعھ على

لجدار الغربي بحجرة االنتظار، ا على" ببي األول"ام الخاصة بالملك نصوص األھر
  )١٨١(:جمعت جسده وأغلقت یدیھ "إست"أن  إلى

 
snt .k wrt sAkt iwf .k kfnt Drwt .k )182)  

 )١٨٣(.أختك الكبرى ھي التي جمعت جسدك، وأغلقت یدیك
                                                             

 ؛"خن"وكانت عاصمتھ تعرف بــ؛ ٣٠٥عبدالحلیم نورالدین، اللغة المصریة القدیمة، ص )١٧٤(
  .١٣٤، صرمضان عبده، حضارة مصر القدیمة

(175) Gauthier, H., Dictionnaire Géographiques II, 160; Budge, EHD, vol.2, 995. 
(176) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris”, 18, 19. 

مة، ص) ١٧٧( الرك، الرمز واألسطورة في مصر القد   .١٠٥رندل 
(178) Coulon, L., Le culte ďOsiris, 16. 
(179) Wiedemann, A., Religion of the Ancient Egyptians, 210. 

و) ١٨٠(   ؛١٩٥، ١٨٩ص، ، أساطیر وآلهة ،إیزابیل فران
Beinlich, H., “Zur Deutung der Sogenannten Osirisreliquien”, 17. 
(181) Allen & Manuelian, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, recitation 333, 131. 
(182)  Sethe, Pyr II, Spruch 482, (1008b). 
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 )١٨٤(أوزیر كإشارة للموت، قامت بثني یدي" ستإ"ھنا أن  Faulknerویذكر 
صدره في  أي وضعت یدیھ على" ت یدیكأغلق"بــ ھنا المقصود  المعنىبما  ور

بعد ذلك للمعبود أوزیر ولكل الوضع األوزیري الذي سوف یصبح رمًزا  إلىإشارة 
عضاء األع تجمی ورد في نص أخر ما یشیر إلىكما  .في الوضع األوزیري متوفى

  )١٨٥(."ضم أعضاء جسد المعبود"  inq Haw ntr  :في عبارة
جنبك أیھا  على) راقدًا(ھانذا قد وجدتك : "نشودة من الدولة الحدیثةتروي أو

اختاه، ھاك أخانا، ھلمي نقیم رأسھ، تعالي : تحت-قالت أست لنب. الغافي العظیم
 ساقیك اللتین عادتا إلى لىن تقف عیمكنك أ...نجمع عظامھ، أقبلي لنعید لھ أطرافھ

أشالء  دب المصري القدیم فكرة العثور علىصور األ وھكذا )١٨٦(".الخ...موضعھما
  )١٨٧(.ا بتجمیعھا من جدید، وھما تبكیانھقامتحیث " حت-نبت"و" إست"الجسد بوسطة 

 في تجمیع أشالء" نوت"دوًرا مھًما للمعبودة األھرام أیًضا نصوص  تنسبكما 
 القلب إلىبعضھا البعض وأعادة  إلى عظامھ فضمت جسده لىع ولدھا، حیث انحنت

ویعد ھذا النص من النصوص المھمة التي  )١٨٨(.الجسم ثم وضعت الرأس في مكانھ
ً ثم وضع القلب ثم وضع  خاللتوضح آلیة تجمیع الجسد من  تجمیع العظام أوال

  .بنصوص األھرام ٤٤٦قم أس في مكانھ، وقد ورد في الفصل رالر
جسد  أشالءیع لتجم "ستإ"الرحلة الطویلة التي قامت بھا المعبودة  وبعد ھذه

وذلك بمساعدة جحوتي الذي ، من خالل تحنیطھ حفظ الجسدكان البد من  زوجھا
إنبو ھو المحنط األساسي وكان  )١٨٩(.الجسد الممزق أشالءعلمھم كیف یحنطون 

   )١٩١(.حیث أتم تحنیطھ في أبیدوس )١٩٠(للمومیاء،

                                                                                                                                                           
(183)   FPT, Utterance 482, § 1008b, 169; 

؛ حسن صابر، متون "أختك الكبرى ھي التي جمعت جسدك، وأغلقت یدیك: "یترجمھا حسن صابر
  .٢٧٢، ٤٨٢األھرام المصریة القدیمة، تعویذة رقم 

(184)   FPT, Utterance 482, § 1008b, 170 (footnotes 5). 
(185) Junker, H., Die stundenwachen in den Osirismysterien, nach den inschriften von 
Dendera, Edfu und Philae, vol. 54, kommission bei A. Hölder, Wein,1910, 84.  

  .١٢٥، ١٢٤، ١٠٥رندل كالرك، الرمز واألسطورة في مصر القدیمة، ص) ١٨٦(
  .١٠٨رندل كالرك، الرمز واألسطورة في مصر القدیمة، ص ) ١٨٧(
  : ؛ قارن٨٣، ٨٢صر القدیمة، صأدولف إرمان، دیانة م) ١٨٨(

Sethe, Pyr I, Spruch 446, (825a-c); Mercer, Pyr Translation, Utterance 446, 825a-c, 241, 
514; FPT, Utterance 446, § 825, 139. 
(189) Theodore M. Godlaski, Osiris of Bread and Beer, 1452. 

في عصر ما : ١حسن، مصر القدیمة، ج ؛ سلیم١٣٣رندل كالرك، الرمز واألسطورة ، ص) ١٩٠(
  .٢٠٢، ص٢٠٠١العھد اإلھناسي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  ىقبل التاریخ إل

(191)   FPT, Utterance 509, § 1123, 184; Mercer, Pyr Translation, Utterance 509, 1122d, 301; 
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 قطعھوضع كل ما تم التي سبق اإلشارة إلیھا أنھ " جومیالك"ة نقرأ في بردیثم 
بدھانھ ولف جمیع " إنبو"تجمیع األشالء في الجسد وقام د وأعی "ختوس"القاتل 

 )١٩٢(.في ھیئة صحیحة ودائمة جیدة الحفظ مرة أخرى كامالً  أعضاءه بالكتان وأصبح
ة المصریة القدیمة بإسم عُرف في اللغمن الجلد  في جراب إفرازاتھجمع ب" إنبو"قام و
ولذا  )١٩٤(؛"الذي یودع في الشرائط"ھو و )١٩٣(.imy iwt،  "وت-إمي"أو " إمیوت"

 tAy  ، تجمیع أعضاءه لقببعد  أوزیر فقد أطلق على
تحنیطھ  ف إشارة إلىأي صاحب الجسد الملفو )١٩٥(".الملفوف"أو  ،"المضمد"وتعني 

   )١٩٦(.ولفة بالكتان
ً بفضل مجھودات  جسد أوزیرأصبح ) یدوسأب" (ور-تا"ة بـجزیر وعلى كامال

عملیة سیاسیة حیث  وزیرأاعتبرت عملیة إعادة تجمیع جسد  وھكذا )١٩٧(."إست"
ومما سبق یتبین أن لعملیة إعادة الجسد  )١٩٨(.األقالیم المصریةجمیع شاركت فیھا 

رمزیة مھمة تتمثل في إعادة توحید مصر وترمز الستقرارھا من خالل مشاركة كل 
 .قالیم والمدن التي تضمنت جزء من أشالء أوزیراأل

جسد  یحیطأصبح الغموض من قتل وتمزیق " ختوس"ونتیجة لما حدث من شقیقھ 
" ستإ" یعرفھ سوي أوزیر نفسھ، وتقوم في مكان بالعالم اآلخر ال حیث استقرأوزیر 

 )١٩٩(؛مرة أخرى ویقطعھ" ختوس"األبد حتي ال یعثر علیھ  بحراستھ إلى" حت-نبت"و
حمایة جسد بختصوا عة من القوي الروحیة والحراس یمجمو تطلب األمر وجودولذا 

 أن یفعل بھا ما فعل قبل ذلك، "ختوس"ع حتي ال یستطیبعد تجمیعھ وتحنیطھ  أوزیر
وعرفت : األرواح السبعة لحمایة جسد أوزیر :وكانت أھم ھذه األرواح والحراس ھي

ثم  )٢٠٠(.جسد أوزیرلسة ارح حأرو سبعة ر إلىوھي تشی Axw VII  بــ 

                                                                                                                                                           
   .209، 509 حسن صابر، متون األھرام المصریة القدیمة، تعویذة رقم

(192) Beinlich, H., “Der Paraschist bei Diodor und im Papyrus Jumilhac”, GM 222, 2009, 5, 6. 
ة، ص) ١٩٣( وا، آساطیر وآلھ ل فرانك د ١٩٣إیزابی ا یع ریة " وت_إمي"؛ وربم ودات المص د المعب أح

ي  ي تعن ة، والت ھ(القدیم ي أربطت ف ف ول عم) الملت ق ح وان معل د حی ھ بجل ز إلی بط ورم د أرت ود، وق
  .٤٦٩؛ حسن صابر، متون األھرام المصریة القدیمة، "إنبو"بالمعبود 

  .١٩٤إیزابیل فرانكوا، آساطیر وآلھة، ص  )١٩٤(
(195) Budge, EHD, vol.2, 818.   

  .٢٠٩،٢٠٨إیزابیل فرانكو، أساطیر وآلھة ص )١٩٦(
  .١٣١رندل كالرك، الرمز واألسطورة ، ص) ١٩٧(

(198) Coulon, L. “Les reliques d’Osiris”, 29. 
 .١٥٨إریك ھورنونج، وادي الملوك أفق األبدیة، ص) ١٩٩(

(200) Budge, EHD, vol.1, 267; Cf: vol.1, 368; vol.2, 596, 785; Budge, the Papyrus of Ani, 
chapter XVII, 59, line 103-108f. 



                         

٢٩ 

 لمراقبة جسد أوزیر مجموعة من الحراسوھي : جسد أوزیرالثمانیة لحراس ال
  )٢٠١(،وعصابتھ من العصاة "ختوس"ضد  یكلفون بحمایتھ

حیث  ،ھام منظرھذه العملیة ویصور وفي النھایة وجب نقل مومیاء المعبود، 
 ُ  - حسب قول إرمان  -  ساقھ الیسرىلیدفنوا فیھ أوزیر أو " أباتون" رسل اآللھة إلىأ

ً  "حور"ھناك  بعد أن حملھا إلى ھ تم نقل مومیائو )٢٠٢(.)٥ شكل( ا شكل تمساحمتخذ
ساح برأس صقر ، حیث صور أوزیر في شكل مومیاء حملت بواسطة تمالجزیرة إلى

یعبر عن مشاركة حور في جنازة والده وحمایة  جزیرة بیجة متجھ إلى) یمثل حور(
   )٢٠٣(.العرش وتظھر تالل جزیرة بیجة زیر جالس علىوصور أو. جسده

     :النتائج
نجد أن النصوص وزیر وأماكن وجودھا أشالء جسد ألمن خالل تلك الدراسة 

" ندیت"مدینة  :بمكانین ھما ید شقیقھ ثریة حددت مقتل أوزیر علىوالمصادر األ
ً عن  .)أرض الغزالن(" یسقط، ومدینة جحستي بمعنى ndiوالمشتقة من الفعل  فضال

وھو وھو مدینة بوزیریس، ومكان تحنیطھ " إست"تحدید مكان تجمیع الجسد من قِبل 
  . في تجمیع جسد ولدھا" نوت"دور المعبودة  كما أكدت المصادر على. أبیدوس

د الخیر العمل الفظ لھذا المعبو ذلكووقفت المصادر اآلثریة صامتة إزاء تفصیل 
لمصادر التي یمكن من خاللھا تتبع ورصد ید شقیقھ، في حین وجدت بعض ا على

بردیة تشستر : تلك المصادرختلفة وأماكن وجودھا، وكانت أشھر أشالء الجسد الم
ببردیة  بروكلین والمعروفة، وبردیة بمحتف اللوفر ، وبردیة جومیالك٨بیتي رقم 

لجسد ثم شالء األ" الموكب الكانوبي"مناظر معبد دندرة وال سیما لتا، وقائمة أقالیم الد
  .قائمة األقالیم الجغرافیة بمعبد أدفو، فضال عن بعض النصوص والمصادر األخرى

أشالء الجسد في  وجود العدید من ر األثریة علىداأكدت النصوص والمصكما   
شلو أو جزء وفقا  ٤٢أو  ١٦أو ١٤طول البالد وتنوع ذكرھا بین  أماكن متفرقة على

عشر شلًوا أو  أربعةرصد  احث منالب وقد تمكن .لعدد األقالیم في العصر الیوناني
بعیدًا عن كتابات الرحالة جزءا من جسد أوزیر من خالل المصادر والنصوص 

الفخذ  ،فقرى، الرأس، القلب، الساق الیمنى، الساق الیسرىالقضیب، العمود ال: وھي

                                                             
ة لآللهة الفرع) ٢٠١( اة الیوم س، الح رستین م س و متر م ةد   :؛ للمزد عنها انظر٢٦٧ص، ون

Budge, EHD, vol.1, 310; Cf:  Budge, EHD, vol. 1, 57; vol.2, 784, 785, 890. 
  ؛١٥٦، شكل ٤٢٢أدولف إرمان، دیانة مصر القدیمة، ص )٢٠٢(

G. Zaki, “Sobek et la rapatriement de Osiris”, 106; Junker, H., Das Götterdekret über das 
Abaton, 42, Abb. 10b. 
(203) Davies, N. De Garis, The Temple of Hibis, 10; Charly de Maré, ĽAbaton de Biggeh, 24, 
fig. 10; Budka, J., "Die Osiris-Mysterien in Abydos”, 14, Abb 7.  
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وقد  .، الشعرالجفوناألذن، العنق، الفك، الكتف األیسر، الردف، =الرقبة األیمن،
طول امتداد مصر لتفسر سبب  ء بالعدید من المدن واألقالیم علىارتبطت ھذه األشال

عبادة أوزیر ومنھا األقالیم الثاني والثالث والتاسع والعاشر بالدلتا، واألول والثاني 
ع أشالء جسد تجمی ؛ فجاءبما تضمنتھ من مدن مختلفة بمصر العلیاوالثالث والسادس 

یؤكد ذلك فكرة وجود كتف أیسر  – مصرمعبًرا عن توحید  أوزیر وتحنیطھ وحفظھ
. حیث شاركت فیھ مختلف المدن واألقالیم –وكتف أیمن، وساق شرقیة وساق غربیة 

 .كأحد المنابع الخیالیة یمد مصر بالخیر الوفیرینبثق من ساقھ الذي وكان الفیضان 
ًا سار علیھ اأساسً  ذلككل واستمر  تحنیط ودفن كل ملك ھو  فكان المصري القدیم؛ ثابت

باإلقلیم األول ھي أول " بیجة"وكانت مومیاء أوزیر التي تم دفنھا في . وزیريعمل أ
أھمیة كل عضو وكل جزء  یعھا وتحنیطھا وحفظھا للتأكید علىوأقدم مومیاء تم تجم

  .من أجزاء الجسد إلتمام عملیة البعث ومن ثم الخلود في العالم اآلخر
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  األقالیم لمصر العلیابعض جسد أوزیر بمعبد دندرة ویظھر  الموكب الكانوبي ألشالء:  ١شكل

Coulon, L. “Les reliques d’Osiris en Égypte ancienne, 44, fig.2  

  
  .باإلقلیم الثالث" منت-حت"النص الخاص بوجود ساق المعبود أوزیر في مدینة : ٢شكل

Duemichen, J., Geographische Inschriften pl. LXXXII   

  
  

- ألوزیر بمعبد ھیبسالساق الیسرى :  ٣شكل 
  .الخارجةواحة 

Davies, The Temple of Hibis, pl.IV.1 

  
 –أوزیر ذو القضیب المنتصب : ٤شكل 

  .٦مقبرة رمسیس  –كتاب البوابات 
، ٣٢١، وادي الملوك ، صھورنونج

 .١١٣شكل
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 ".بیجة"جزیرة  نقل مومیاء أوزیر إلى: ٥كلش

Charly de Maré, Ci-gÎt Osiris, ĽAbaton de Biggeh, 24, fig. 10.  

   
خریطة أشالء جسد أوزیر حسب أماكن وجودھا من خالل المصادر النصیة : ٦شكل 

  واألثریة
  عمل الباحث
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The body parts of Osiris: A study regarding its 
whereabouts 

Dr. Ayman Mohamed Ahmed Mohamed 
Abstract: 
 According to the legend of Isis and Osiris, Seth murdered his 

brother Osiris and then he tore his body into pieces and 
distributed his brother’s body parts throughout Egypt, north to 
south. Subsequently, Isis was able to gather the body parts and 
bring him back once more. It is worth mentioning that many 
scripts and texts pointout this subject in an indefinite way, and 
always avoid discussing how the murder went down. We know 
forsure that Osiris was ripped apart. The head was in one location 
and the heart was in another, and the neck was in a third 
locartion, then the spine, legs and his genitals (phallus), and what 
is left of the body all were in different locations. 

 This study aims to pin the locations that contained Osiris’s 
body parts and the connection between those locations and the 
rites associated with them. As this explains the reason behind the 
spread of Osiris’s cult throughout Egypt. This study also aims to 
tackle set a visual envisage at the body and what it has been 
through after being assembled and mummified, as the ancient 
Egyptians found a group of spiritual forces and guards with the 
sole purpose of protecting Osiris’s body; so that his brother will 
not be able to repeat his actions again. 
Keywords: 

Relic of Osiris, body parts, body of Osiris, mummy of Osiris, 
the heart, phallus, spine, head of Osiris, locations of the body 
parts. 
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