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  بالمتحف المصري بالقاھرة) Rhyton(أواني من طراز ریتون 
  

   ھالة السید ندا. د
 

مقتنیات بین من   Rhytonریتون  أواني من طراز ةیتناول البحث بالدراسة ثالث
مواد الطرزھا وبتنوع  ةبالقاھرة حیث تتمیز ھذه األواني الثالث المتحف المصري

ى إلقاء الضوء  على علمما یساعد  ،تنوع أماكن العثور علیھا ة منھا،كما تعوصنالم
  .ھذا النوع من األواني من زة المتمیتلك المجموعة 

أنتج منذ العصر البرونزي حوالي األلف  األوانيلمعروف أن ھذا الطراز من من ا
 الیونانيم وحتى فترة متأخرة من العصر الروماني فى مناطق عدة من العالم .الثانیة ق

  .لتأتى متأثرة بإنتاج قادم من الشرق
  : مجموعة الریتون موضوع الدراسةوصف 

مشكل بھیئة  ١ھو ریتون من الفخار منھا األول تتكون المجموعة من ثالثة أوانى ،
ھو ریتون كامل من الفضة حیث  ٢واإلناء الثانى) ١:صورة رقم (رأس خنزیر برى 

بالجسم األمامي  مزخرف بخطوط عریضة متتالیة وینتھيیأخذ شكل بوق كامل 
ھو أناء صغیر  الثالث واإلناء،٣جراموز –لحیوان الجریفین  الخرافي من منطقة توخ 

ني صغیرة ربما كانت للزینة من من العقیق لرأس غزالھ وجد ضمن مجموعة من أوا
   .ومصنوعة جمیعًا من العقیق المائل للون البني الداكن )kift-Koseier(قصیر ال قفط

  
  :الریتون  أوانيتعریف ب

على قرون تأخذ شكل إناء أو كأس للشرب ولھا ثقب في  ٤Rhytonاسم ریتون یطلق 
كلمة  و ھي  ٦ریقة  استخدام اإلناءولیس شكلھصفة لط، واسم ریتون ھو  ٥مقدمتھا

                                                             
  حامعة طنطا –كلیة األداب  -األثار الیونانیة الرومانیة قسم االثار مدرس 
  بالطابق العلوي بالمتحف ٣٩محفوظ بقاعة )٤٢٠١٨(محفوظ تحت رقم  ١
  ) 38093(محفوظ تحت رقم  ٢
٣ Toukh-Garamous   ازیق ن الزق د ع ى     ٢٠تبع ى وف د بطلم ى معب ھ عل ر ب ان عث ى مك م وھ ك

ھ  دى حجرات ة (إح رة الثانی ة ) الحج ى خبیئ ر عل ددھا )  hoard(عث ة ع الت الذھبی ن العم م
  .كان من بینھا ھذا اإلناءقطعھ عملة باإلضافة الى مقتنیات من الفضة ٢٢

Sitta von Reden , Money in the Ptolemaic (Egypt),from the Macedonian conquest 
to the end of the thierd centuryBC,p.49 ;Thompson .M,Morkholm.O ,Kraay.C, 
Inventory of Greek coins hoards , vol.2 (newyork)(1973),p.236.   

ة  ٤ وا ال Rhyton   Liddle and Scottكلم ن   اعط ة م تقاق الكلم ل ألش ى الكام ة  معن الكلم
ة ى  rhineالیونانی ذكر    ) to flow(بمعن ا ی یل بینم دفق  او یس ا  Julius Pokornyاى یت انھ

یة    ة الفارس ن الكلم دفق و )  ".sreu-, "flow*(م ى ت ة     Rhtonsبمعن ى األنجلیزی یر ف تش
  ="in English "pourerاو الصب  pouringلنوع من األوانى تقوم بعمل السكب 
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انھ یمكن التعرف   ٨Smithحدد قد و  ٧)ρύτον(انجلیزیة مشتقة من الكلمة الیونانیة 
من خالل احد لوحات الفریسكو التي جاءت من طبیعة وشكل ھذه القرون  على 

تصور شخص یرفع یده وھو یمسك احد القرون  والتي: ) صورة رقم (ھیروكالنیوم 
ریتون  كإناءالذى استخدم  ٩والجدیر بالذكر ان ھذا القرن ھو قرن الثورلیشرب منھا 

  : ) .انظر صورة رقم( الریتون شكال أواني أ أقدموھى بذلك تتطابق مع 
ة فى محیط الریتون فى مخلفات حضارات تتحدث لغات مختلف ظھرت أواني  

مثل بالد فارس التى   Near and Middle eastسط  البحر المتو منطقة شرق
بعد  لدیھا منذ األلف الثانیة قبل المیالد وظلت مستخدمة  يعرفت ھذا النوع من األوان

  . ١٠ھذا الوقت
حیث أن  منذ الحضارة المینویة والموكینیة بالد الیونان فيالریتون  عرفت أواني مابین

، ویؤكد  ١١االسم القدیم ریتون یشیر إلى أواني مثقوبة من أسفلھا للسكب او للصب
مغطاة الالفخاریة  أو سكبھا العدید من األوانيلسوائل احمل  في استخدام ھذه األواني

                                                                                                                                                           
=Liddell; Scott (1940). " υτ ν". A Greek-English Lexicon. Revised and 
augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick 
McKenzie.=Oxford: Clarendon Press; "sreu". Indogermanisches etymologisches 
Wörterbuch. Bern: Francke.( 1959). p. 1003 
5 Collins , English Dictionary Complete and unabridged,&Harper Collins  
publishers,   1991,1994,1998,2000,2003   
6  ٣٨٨ Gocha.R,Testskhladze,Ancient Greek West&Eeast, (Berlin-1999),p. 

  الذى یعنى یتدفق او یسیل  ρέωالیونانى جاءت ھذه الكلمة من الفعل  ٧
8 Smith.W,Wayte .W; Marindin.GE,(1901)"Rhyton" ,A Dictionary of Greek and 
Roman Antiquities , vol.ii(3rd Reversed, Entarged  ed),London,Tohn Murray.    

بط  ٩ ذي     ارت ر ال ھ النھ أخلیوس ال رن ب ذا الق د        ھ راكلیس بع ت ھی ى تزوج دیانیرا الت ًا ب ام غرام ھ
ة    ام بمنازع ذا ق ك ، ل ان ،           ذل ة ثعب ى ھیئ ر ف ھ ، فتنك روب من كال للھ دة أش ذًا ع راكلیس ، متخ ھی

ى           ره عل ة واجب د قرنی زع اح راكلیس بن ام ھی ر ق كل األخی ذا الش ذ ھ دما اتخ ور ، وعن اء ث االختب
ة    ك اللحظ ن تل واس ، وم ر ث ى نھ ق ف م    أطل ر اس ذا النھ ى ھ ل  achelousعل ي مقاب  أنوف

ھ   وس قرن ترد اخلی يیس ا       أعط دت علیھ ى اعتم اعز الت ى الم ا وھ رن امالیثی راكلیس ق لھی
ن          ا ، وم د قرنیھ زع اح یع بن ل رض و طف وس وھ ام زی ث ق اعھ حی ى إرض وس ف عات زی مرض

رات     رن الخی رن بق ذا الق رف ھ م ع ر      cornucopiaث الل العص رب خ ى الش تخدم ف ذى اس ال
  :ید النایات ، راجع الكالسیكى ، كما تم تزیینھ بالفواكھ خالل العصر اللھلنستى على 

Bulfinch, Myth ,213;Guerber, Myth,132; Morford ,Mythlogy,397.         
رس            ١٠ وك الف ور مل ص قص ت تخ ي كان یة الت ة الفارس ة المعدنی ن األمثل د م اك العدی ھن

م  ت بأس الوعرف ذھب    األعم ن ال ون م اء  ریت ال ألن اك مث ة ، فھن رن   األخمیندی ى الق ع ال یرج
امس ، محف  ن   الخ امي م الجزء األم ي ب اع ینتھ ل االرتف رن قلی ن ق ارة ع ران عب ف طھ وظ بمتح

ون             ا یك وان ربم ة حی ي بمقدم ل ینتھ رن طوی ًا لق ذھب ایض ن ال ر م اء أخ ال ألن نح ، ومث د مج أس
  :راجع : وعل 

Zouranatzi,AJA,104.(2000),683ff;Paperbacks,NearEast.fig.211.             
11 Baumbach.L," The Mycenaean contribution in the study of Greek Religion in 
the Bronze Age " SAME,20,(1971),143-160; Dietrich ,B.C, " uniformity and 
change in the Minion and Mycenaean Riligion" Kernos 6(1993).              
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 أواني ن األثینیونوالفخاریأنتج ، وقد  glaze١٢من الداخل بطبقة سمیكة من الطالء 
نھ  أ، ویبدو  ١٣المعدنیة الفارسیة فى نھایة القرن السادس لتحاكى األوانيالریتون 
زخارف  قرن الریتون او البوق حامًال القرن الخامس لیأتي حتى إنتاجھااستمر 

م ، وعرفت .ق٤٠٠تیكا بعد عام أالصورة الحمراء ، إال أن ھذا الشكل لم یصنع فى 
من القرن  الثانيالنصف  إلىذات الصوره الحمراء التي ترجع  Apullian١٤ األواني

   .الزخرفة وھو استخدام الزخارف الذھبیة  فيالرابع بتكنیك جدید 
تأخذ شكل رأس فى ثالث طرز رئیسیة وھى إما أن أواني الریتون   یمكن تمییز 

رنتھ برأس والذى یمكن مقا مثل مثل رأس الخنزیر من المتحف المصري(حیوانیة 
أن تأخذ  أو) الذى یقدم اقدم األمثلة ألوانى الریتون من كریت  ugaritالخنزیر من

وتبدوا واضحة بشكل خاص فى (horne-rhytaقرن ملتحم برأس حیوانیة  شكل 
بین األوانى الفخاریة  شیوعًاوھى األكثر  :)مأواني الصورة الحمراء مثل صورة رق

شكل جسم یحمل القرن  أو من طراز الصورة الحمراء خالل العصر الكالسیكي 
Protome-animal rhyta)مثل اإلناء الفضي من المتحف المصري (  

والذى عثر على نماذج منھ  من المعادن الثمینة مثل الذھبالریتون  أوانيوقد أنتجت 
مثل وكذلك األحجار الكریمة  والفضة فى بالد فارس من كال الطرازین األول والثانى 

ة خاصو كما استخدم الفخار فى إنتاج العدید منھا  المتحف المصريالنادر من  اإلناء
راء على موالتى تحمل موضوعات الصورة الح والكالسیكي األرخيالعصر  أواني

  .باإلناء قلتحالقرن الم
   ات الریتوناستخدام

                                                             
12 Susani.Rotroff, Hellenistic Pottery; Athenian and imported Wheel made Table 
ware and related, (1997),p.204-206                

ارس ال    ١٣ الد ف ى ب ار            Rhytonف د انتص وك وبع ة تك ق علی ان یطل دا وك ائعًا ج ان ش ك
ام         د ق ا وق ى اثین ت ال ة حمل ذھب والفض ن ال ؤس م ذه الك ن ھ د م رس العدی ى الف ق عل األغری

  .فنانى اثینا بتقلیدھا وانتاج اوانى مشابھة لھا تمامًا
See Barker, Janine, "Persian influence on Greek " History of Iran , Iran chamber 
society (june 2012); MC Miller, (1993) pp.122-126. 

ا   ١٤ ة)بولی رق   (Puglia ) :باإلیطالی وب ش ي جن ة ف ي منطق اھ ى  إیطالی ة عل ر مطل البح
اتیكي  رق و    األدری ي الش وني  ف ر األی رقي و     البح وب الش ى الجن و  إل یق أوترانت یج و  مض خل

ارانتو وب ت ي الجن ا ال. ف م جزءھ رف باس وبي یع النتوجن ب   س كل كع رة تش بھ جزی و ش و ھ
ة" ة" الجزم ا     اإلیطالی ة ب ي اإلیطالی ى األراض د أغن یم أح د اإلقل ث  ، یع ة، حی لموجودات األثری

عوب        ن الش د م ل العدی ن قب یالد م ل الم ى قب ة األول ذ األلفی ة من ا مأھول ةاإلیلیأنھ و  ری
ة وذ  .اإلیطالیقی د نف قامت ة     اإلغری ى منطق ل إل ى وص یالد حت ل الم امن قب رن الث ي الق ارانتوف  ت

النتوو  ي  س یاف ا غراس توطنة    .ماجن ت المس یالد، أنتج ل الم ع قب امس والراب رنین الخ ي الق ف
  (الرسم البولیاني على الفخار) الیونانیة في تاراس نمطًا ممیزًا من الفخار
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العصر المینوى  لخال ١٥الریتون فى الطقوس والشعائر الجنائزیة استخدمت أواني
المتخذة شكل رأس  المینویة  ان الریتون الحجریة  Rehakویشیر والموكینى ،

المینویون   أنالثور وغیره غالبًا ما عثر علیة فى حالة مكسرة ویقترح مثل  حیواني
كانوا یكسرونھا فى الطقوس الدینیة كمحاكاة للثور والتضحیة بھ كقربان ، وھذا 

كانوا ینظرون لھذه األواني على أنھا بدیل للثور بمعنى ان ھذا االناء  أنھمیوضح 
  . ١٦فى أعینھم وأنھم یقومون بالتضحیة بھ واخذ الحیاة منھ عن طریق تكسیره) حي(

فضًال عن  والكالسیكي العصر األرخيلنفس الغرض خالل   الریتون أواني استخدمت
أن أواني الریتون وفى العصر الھللنستى یتضح  ، كبرأاستخدامھا فى الوالئم بشكل 

األبطال المتوفیین وذلك من خالل ما   أومن قبل األبطال  كان لھا استخدام شعائري
  . الھللنستيالقرن الرابع والعصر  من ١٧Totenmalh نقوش  في ذكر

میس ، عندما كتبت ١٨األبطالوبین الریتون  Theophrastes یربط ثیوفراثتوسكما  
خاصة (من األبطال  كل أن إلى أشارتھاریسون عن عبادة األبطال المحلیین 

 ما كانوا عادة تباعھ من الساتیر وأ وكذلك دیونیسوس) األشخاص المتوفیین منھم 
 وھم یحملون أوانيیضًا فى الوالئم أولجنائزیة والشعائریة یصوروا فى الموضوعات ا

فى العصر  اإلغریقربطت بین عبادة األبطال  ، و : )انظر صورة رقم ( ١٩الریتون
 أواني الریتون  كما استخدمت.  ٢٠تىدیونیسوس بوصفھ إلھ للمو اإللھالكالسیكى وبین 

  . لھةلآلكنذور 
دلھا فى البعثات الدبلوماسیة األشیاء التي تم تبان بیأن أواني الریتون كانت من  یبدو
 Useramen andحیث یصور فى  مقبرتي أطلق علیھا المصریون الجزیة ، التي

Menkheperresonb ) من جبانة طیبة التى ) نوب ، واوسي رامین س–منخیبر
- ١٥٠٠(فى مصر  ترجع الى النصف األول من حكم األسرة الثامنة عشر

                                                             
ارز   ١٥ ارف الب ة ذات الزخ ى الفخاری م ،األوان ھیرة ھاش انى   ةش رین الیون ى العص ف

ورا   الة دكت انى ، رس ة   هوالروم ورة،     اآلداببكلی ر منش ا ، غی ة طنط ، جامع
  .٣٣٥،ص٢٠١١

16 Rehak.P,The use and Destruction of Minioan stone Bull’s Head Rhyta, 
in;Laffineuer.R.and Niemeier.W.D(eds),POLITEIA;Society and State in the 
Aegean Bronz Age,(1995),pp.435-474. 
17 See Thőnges Strangers,1965.                                                                                                
18 Greek Vases in the J.paul Getty Museum,vol.4,p.133-134.                     

أس            ١٩ ى ك رب عل أس للش ھ ك رن وكأن كًا للق اتیر ماس ح الس ى توض وم الت ذه الرس رت ھ ظھ
cup  راز ن ط ان  R.F، م والى    Epiktetosللفن ى  ح ع إل ور .ق٥٢٠یرج ذلك ص م ، وك

یكس ا        ى كیل وم عل الل رس ن خ ون م ل الریت و یحم اتیر وھ راز   الس ن ط ى م ب   R.Fتیك ینس
ف    ى متح وظ ف وس محف ان ابیكتیت م   Bostonللفن ت رق امس    ١٠.٢١٢تح رن الخ ع للق یرج

  :م راجع .ق
Boardman ,HGV,fig.242;WWW.thoi.com,1/2/2006                                 
                                                                                                                                   .Hariison ,proleg,p.322ffأ20
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حد المواكب التي تظھر احد اللوحات أل )نوب س –مینخبر (بمقبرة ، ٢١)م.ق١٤٥٠
طبقین لرأس  أومن كریت حاملین لصینیتین  )(Keftiu ٢٢تصور اثنین من الكفتیو

وفى مقبرة : ) انظر صورة رقم ( ٢٣كالھما ریتون أنالثور وتمثال لثور صغیر یعتقد 
حیث یقوم بتدعیمھم   بكلتا یدیھ) ریتون(خر حامًال ثور یظھر كفتیو آ )رامین –اوسي (

مصر عن  صور كیفیة انتقال مثل ھذة األواني الي، وھذا یبیده الیمنى من الخلف
     .٢٤طریق الكفتیو من كریت

  : أواني الریتون من المتحف المصري
  . برىرأس خنزیر اإلناء من الفخار بھیئة  :  اإلناء الفخاري

 بتقنیة القولبة ولكن یبدو  )اللون األصفر إلى تمیل ( صنع اإلناء من طینة بنیة فاتحة
، وتظھر أثار ترسیب دخان ناتج عن حرق  يءواضحًا انھ مصنوع فى قالب رد

  .القالب المبطن بالقش و الذي حرق بعد تجفیف اإلناء واخذ ھیئتھ الكاملة 
اھتم الفنان بإبراز مالمح رأس الخنزیر فأظھر بنیة العظام الخاصة بالجمجمة التي 

لبشرة ، وكذلك العینین الغائرتین مع بروز حاد للجبھة بإضفاء ظل اتظھر تحت 
واضح أن األذنان أضیفتا فى مرحلة ما قبل حرق اإلناء .للبروز على الجفن ، والفم

  .  وشكلتا بنفس نوع الطین 
وربما یرجع ذلك لطبیعة  ٢٥الریتون ا كان رأس الخنزیر البرى تزخرف أوانيمدائمَا 

تأثر الفنانین والخزافین باألساطیر الیونانیة القدیمة والتى مثلت الخنزیر بأسلوب 
لطبیعة شكلھ ،فقد ذكر فى أعمال ھیراكلیس  بصرف النظر عن منظرة المنفر وحشي

بخنزیر شرس فى  اإلمساكمن كیف تمكن  أربعةعشر وفى العمل رقم  ىألثنا
ولكن  لھا ھیراكلیس اثنین من أصدقائھبعد محاربتھ فترة طویلة فقد خال ٢٦اریمنثوس

ألریمنثیوس ، ولجبنھ اختبأ فى  ن من القبض على ھذا الخنزیر وسلمھفى النھایة تمك

                                                             
21. ٢١٣-٢٠٥ , P. WARREN and V. HANKEY, Aegean Bronze Age Chronology 
(1989) 

ا  ٢٢ تعملت كلمت ور"اس و وكفتی ت " كفتی رة كری ى جزی ا عل ة غالًب ریتان للدالل ة . المص وكلم
وان  " ان أو كفت ت   " كفتی ل كری ى أھ ة عل عوباتھا      . للدالل ن ص و م ة ال تخل ذه النظری ت ھ ا كان ولم

م  ق اس د أطل ا فق ور"أیًض ى   " كفت ا وعل ة بھ زر المحیط ى الج ل عل دھا ب ت وح ى كری یس عل ل
  .آسیا الصغرى أیًضا

23 G. DAVIES, The Tombs of Menkheperrasonb, Amenmose and Another (1933), 
pl. 5; WACHSMANN (supra n. 58), pl. XXV B; XXVI A. 
24 M. HELTZER, "Cretans in Egypt", Kadmos 27 (1988), 167-169; J. and E. 
SAKELLARAKIS, "The Keftiu and the Minoan Thalassocracy", Thalassocracy, 
197-203; I. STROM, "Aspects of Minoan Foreign Relations, LHLM 1-11", 
Thalassocracy, 191-19. 
25 Ciaccio.R.D, Animating Ornamentation in the art of the Aegean in the second 
Millennium. Independent Study project,31May(2007),p.22,cat.n 10.      

ة      ٢٦ تیر ، كلی الة ماجس ن ، رس ى األدب والف راكلیس ف د ، ھی دیل زای د قن طفى محم مص
  .٣١،ص)١٩٩٧(جامعة طنطا ، غیر منشورة ،اآلداب ، 
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والتى  Calydonian٢٧اصطیاد الخنزیر  أسطورة إلىإناء برونزى ،ھذا باإلضافة 
الزراعة  إلھة(ارتبطت باإللھة ارتمیس  والتيالقدیم  الیونانياألدب  فيتعد األولى 

  .)والنار والصید
المبكرة مثل  ون والتى تحاكى األواني الكریتیةالریت ألوانياإلناء الشكل البسیط یأخذ 

الذي  Hoffmannووفقًا ل . )     :صورة رقم (اإلناء لرأس خنزیر من اوجاریت
ربط بین تشكیل إناء الریتون بھیئة رأس خنزیر من العصر البرونزى فى بالد الیونان 

بل نھ ربما كان یستخدم من قأوجد  فرسوبین صور األبطال ومجموعات المحاربین ال
كما ھو الحال  فى  ایران كرمز لألنتقال او اشارة للدخول  اإلغریقالمحاربین فى بالد 

  . ٢٨فى طقس  دینى
وھى الطینة  ٢٩)المرل (مصنوع من طینة كلسیة  انھ  إلىیشیر ) األصفر(الفخار لون 

إلنتاج مثل ھذا النوع من األواني  ٣٠)اتریبیس( ورش تل اتریب التى استخدمتھا 
  .  ٣١المقولبة

من الطینة وذلك  م .ق القرن الثالث ناء  الى حوالي  الربع األول من یمكن تأریخ اإل
أھم خصائصھا من  ، وھي الفترة التي صناعة اإلناء تقنیةمن خالل المستخدمة و

إلى أعلى مراحل النضج والكمال وأصبح لدیة القدرة والسیطرة  وصول الفنان الیوناني
  .٣٢الفنیة والجمالیة فى فن التجسید النواحيعلى 

  
  

                                                             
٢٧ Calydonian    مى ة تس ة جبلی ى منطق ة ف ة قدیم ة یونانی احل  Atoliaمدین ى الس عل

یج كو مالى لخل فھا     رالش م مكتش ة اس ذت المدین د اتخ ة فق اطیر الیونانی ًا لألس ة ، وطبق نث
Caldon  ابنAtolia راجع :  

http://en .Wikipedia.org\wiki\Calydon // 
28 Hoffmann.H, Sotades symbols of immortality on Greec Vases ,oxford university ,new 
York.(1997),p.164-165. 

یة  ٢٩ ة الكلس رل (الطین ار    ): الم اج الفخ ى أنت تخدمة ف ة المس واع الطین ھر أن ن أش ر م تعتب
ن ا    در م ى ق ة عل یج الطین وى نس انى ، ویحت ى والروم رین البطلم الل العص ى خ ر او المحل لجی

س  یوم (الكل ات الكالس ذه  ) كربون از ھ فرار ، وتمت ل لألص یض المائ اللون االب ز ب ذلك تتمی ل
زین               ي تخ ل و أوان ي النق ي أوان ة ف تخدم خاص ذلك تس ام ل ة المس ا قلیل البة وأنھ ة بالص الطین

  :انظر بالسوائل ، وبعض أواني المائدة خاصة أواني تقدیم الشراب 
ار ال  یرى ، الفخ ر المس الة    امی ر ، رس ى مص انى ف ى والروم رین الیطلم الل العص ى خ محل

  ٩،ص٢٠٠٦ماجستیر ،غیر منشورة ، كلیة االداب ،جامة طنطا ، 
د      ٣٠ ى بع دًا عل ة ، تحدی ة القلیویب اق محافظ ب بنط ل اتری ع ت ا   ٣یق ة بنھ رق مدین مال ش م ش ك

اً   ع ایض اط ، وتق رع دمی ى لف فة الیمن ى الض ة عل مة القلیوبی ة عاص د  الحالی ى بع ن ٥٠عل م م ك
  شمال القاھرة 

31 My liwiec,K.,&Abu senna,S.,"polish excavation at tell atrib in (1991-1993)ET, 
XVII,Warsaw,1995,p.212 

 ١٦٨،ص)٢٠٠١اإلسكندریة، (عزت زكي قادوس ،تاریخ عام الفنون ، ٣٢
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  : اإلناء من الفضة
  : م بجسم جریفین إناء من الفضة مشكل بھیئة بوق ملتح

  سم٠.١٧:ارتفاعھ
 جزئیینحیث شكل جسم الحیوان من   ٣٣castingال  أسلوب باستخدامصنع  اإلناء  

عا منفصلین لحما معًا ویظھر اللحام بطول جزع الحیوان من أسفل  الجناحان صن
صنع فى قالب واحد مخروطي ثبت إلى جسم  منفصالن و أضیفا للجسد ، القرن

الساقان .لحام واضحًا بین الجذع والبوق الجریفین بموضع الذیل رأسیًا ویظھر اثر ال
أس رصاغ الفنان مالمح  .إلى الجسم  باللحامالمقنطرتان صنعا أیضا منفصلتان وثبتتا 

أن اإلناء شكل من أي أسفل ،  إلىبعنایة فائقة تحدد المنقار المدبب المنحنى  الجریفین 
فى  Incising الحز أسلوباستخدم  .معًا لتشكیل ھذا اإلناء  امھاستة أجزاء تم لح

بمجموعة من  الذى زخرف البوق ة جناح الجریفن وتفاصیل وجھة وكذلكزخرف
تشیر الصور .نباتیة الألوراق امن  بارز   إطارالدوائر المتتالیة  وقبل النھایة یوجد  

على جدران بیتوزیریس الى ھذا األسلوب فى صناعة مثل ھذا النوع من اوانى 
  )   :  صورة رقم (الریتون المعدنیة 

یشبھ أبو الھول  ٣٤الجریفین ھو حیوان أسطوري لھ جسم أسد ورأس وجناحى عقاب
 ، خالل الفن فى العصر األرخي الیونانيالمصري ولكن أبو الھول لھ رأس إنسان 

أسد والقرن الخامس عرف عن ھذه الوحوش الخرافیة التى یشكل جزء من جسمھا 
القرن الخامس  أواخرنسبیًا ، ولكن فى  ألیفةوحوش  إال ورأس وجناحي عقاب ما ھي

تغیر شكلھا الخارجى لألسوأ فقد زاد طول عنقھا وتوجت بعرف وشعر حول العنق 
  . ٣٥عبارة عن خصالت مدببة وشائكة

معبد بمنطقة توخ  ضمن مقتنیات كنز بطلمي فيعثر علیة  الذي اءاإلنشكل ھذا 
وھو الطراز  animal-protom typeعلى طراز ریتون الحیوان الكامل  ٣٦الجومیز 

 ومثل ھذا الطراز جاء مبكرًا كثر شیوعًا خالل العصر الھللنستياأل
وكذلك شمال  ٣٨وقد صنع فى اتیكا مع بدایة القرن الخامس  achaemenid٣٧من

، وھذا اإلناء یعد من وانى لحمل السوائل أكثر منھا أ، وھى غالبًا كؤوس ٣٩ایطالیا
على ارض مصر فى عھد  التأثیر الفارسي فى الفن الیونانياألمثلة المؤكدة على وجود 

                                                             
ي  castingال  ٣٣ ب        ھ ث یص ار حی ى الفخ ب ف ة القال بھ طریق ب یش ى قال ب ف ة الص طریق

  . یجف یأخذ شكل القالب  أنالمعدن المنصھر الشبیھ بالسائل فى القالب وبعد 
34 Burkert .W ,Greek Religion,(USA,1985),p.24                                                                                        
35 Bothmer.D, some Etruscan Vases, the Metropolitan museum of art, p.148  
36 Rostovtze, (1941),1,p.390,pl.XIVII                                                                                                         

ارس    ٣٧ ي ف ة ف ا إمبراطوری ت لھ یة كون ة فارس رة ملكی م أس دیون ھ ون أو األخمینی ألخمینی
ام  ل وإی . م.ق ٥٥٩ع دیا وباب ي لی تولت عل ا  واس ي أوجھ دت ف ي امت ر، الت طین ومص ران وفلس

  .إلى جمیع أرجاء الشرق األدنى، من وادي السند إلى لیبیا، وشماًال حتى مقدونیا
38 Rotroff.S,(1997),p.205                                                                                                                                                 
39  ٣٨٩ Gocha.R,Testskhladze,Ancient Greek West&Eeast, (Berlin-1999),p. 
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ناعة ـي صـرات إلـاألسـل ا قبـوقد عمد المصري القدیم منذ عصر م ٤٠البطالمة
من مختلف الخامات ،  ٤١ة ـدن الفضـا معـن بینھـان مـي كـي                 والتـاألوان

ة ـة والنباتیـعلیھا الحلیات والوحدات والعناصر الزخرفی، بغـالتي أتیحت وأص
ن ـالجانب الدیني مل الوظیفي دون إھماب التقني والفني وـق الجانـلتحقی، ةـوالحیوانی

مثل ھذا  ، وھذا ما أكده.دینیة لھا دالالت رمزیةارف ن  زخـا مـاف إلیھـا یضـمل الـخ
  . یعد من المقتنیات الثمینة بةالذى حفظ ضمن كنز المعبد  ل اإلناء

                  یالـان قلـة كـي المعدنیـناعة األوانـي صـغیر أن استخدام الفضة ف 
، طةـبسـل دیس وتـبالذھب باستثناء ھذه المجموعة الكبیرة من كنزي منمقارنة 

نعت أواني فضیة كثیرة ـا صـواستخدمت الفضة بتوسع في العصر البطلمي  كم
  .٤٢يانـر الرومـالعصل الـخل كـوفریدة في الش

جعلنا نؤرخھ ی البطلميترجع للعصر )توثیق(مع مجموعة من العملة  اإلناءوجود 
لیؤرخ إلي حوالي القرن  الفترة ویمكن مقارنتھ بأوانى من نفس الطراز ببساطھ لھذه

 الفضى من ثراقیا   لإلناءمشابھ  ؤكد ھذا التاریخ العثور على أوانيویم .األول ق
Thracianمن الفضة من نفس الطراز   عددھا ثالث أواني٤٣protom –Animal 

rhyton  احدھا لرأس حصان والثانیة رأس ثور والثالثة رأس سفنكس مؤرخین الى
  .  ٤٤م.ق٣٣٩حوالى 

  : ٤٥من العقیقالمصنوع  اإلناء
                                                             

انى         ٤٠ انى والروم رین الیون ى العص غرى ف ون الص اھین ،الفن د ش ة محم زة ، بھی وزان الكل س
  ٢٥٩،ص)٢٠٠٢األسكندریة (،

  محمد الشافعى ٤١
ى  ٤٢ ر عل درة  د ـوالمصنوعات الفضیة بمعبل عدد كبیر من التماثیعث وھي مجموعة . ،دن

 انظربشریة وحیوانیة ل كبیرة تضم تماثی
Becker, L.; Pilosi, L., and Schorsch, D., “ An Egyptian Silver Statuette of the Saite 
Period; A Technical Study ”, MMJ 29, New York 1994, pp.37-56.; Cauville,S," 
l¸es statue es Cultuelle de Dandera d’après les Inscriptions 
Pariétales",(BIFAO87,(1987)pp.73-117,p.XVI.                                                                   

  : ھم شعوب ھندو اوریة تسكن تراقیا والمناطق المجاورة لھا انظر: تراقیا  ٤٣
Christopher Webber, Angus McBride (2001). The Thracians, 700 BC–AD 46. 
Osprey Publishing. 

دفة  ٤٤ ق الص ن طری ر ع ام  عث ى     ١٩٧٤ع وى عل ا تحت ون بثراقی ة بوف ة بمدین ى خزان عل
  :خمس اوانى من الفضة ، كأس ودورق وثالث اوانى ریتون انظر 

http://www.goldensands.bg/cultural/treasure-borovo.asp 
یلیكا        ٤٥ ار الس ى احج ى ال ة ، ینتم ف كریم ار النص ن األحج وع م و ن ًا ( ھ وخصوص

یدونى  ن         ) chalcedonyالكالس ًا م ألف كیمیائی ا یت ورة ومنھ ر المتبل یلة غی ن الفص د م ویع
ات              ھ فقاع د تكتنف ا ق ل كم ض النیك ًا بع ًا واحیان د احیان ید الحدی وبھ اكس لكون ویش ید الس انى اكس ث

  :، وخصوصًا انظر او غاز وعندھا یسمى انھدروس ماء
ور  الة دكت ة ، رس ة والرومانی ر الیونانی ى مص ى ف ة الحل ة ، دراس حي عرف ر ض اة ، غی

ة األداب ،  ورة ، كلی كندریة  منش ة األس اس ؛١٧،ص)م١٩٨٨كندریة األس(جامع د لوك  =،الفری
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ا من حیث نادر    ناءاإل یعد ھذاو  .سم٠.٠٥٤ و عرضھسم ، ٠.١٠٨یبلغ إرتفاعھ 
األحمر المائل إلي  اللون  من حجر العقیق مشكل بھیئة رأس بقرةوھو  مادة الصنع،

والمموج بدرجات داكنة للون البني و خطوط غیر منتظمة  بالون  ٤٦)Sard(البني 
- horn-animal، شكل اإلناء على طراز القرن الملتحم برأس حیوان األبیض 
rhyton ،لیبدو المعًا وكأنھ مغطى بطبقھ من  اإلناءجسم  صقل سطحالفنان  أتقن

  .الشمع 
 من ثماني أواني نادرة  ضمن مجموعة Kift –Kosierفى   ھعثر علی اإلناءھذا 

  ٤٧العقیق طاقم من أوانيبیھا لوكاس شار إلأمصنوعة  جمیعًا من نفس نوع  العقیق 
 وظة حالیًا بالمتحف المصري بقاعة الحليوھذه المجموعة محف : )انظر صورة رقم (

  . بالطابق الثاني والمجوھرات
ر العرب والبحر المتوسط بمثابة طریق تجارى یربط بین بح قصیر كان –قفط طریق 

بالعقیق من ھذا الطریق من  الھند  التى كانت تعتبر المصدر الرئیسى  وكان یأتي
كانت منتشرة خالل العصر  األواني م القدیم بالنسبة لمصر ، ومثل ھذهللعقیق فى العال

دیمة مرارًا فیما یختص الق النصوص، وورد ذكر األحجار الكریمة فى  ٤٨يالرومان
  .٤٩الحرب  غنائمضمن  أخذھاو أ،كجزیة  اغراض معینھ وتسلمھأباستخدامھا فى 

   یتون برأس الر
  :الخاتمة 

ة یشكل األواني الثالث من المتحف المصري من المواد المختلفة الفخار والفض
منھم یشكل واحد من  أناءوھو طراز الریتون وكل   والعقیق طرازأ واحدأ من األواني

ل األو اإلناءفترات متباعدة حیث یؤرخ  إلى اني تنتميوالریتون والثالث أ طرز أھم
م حیث مكان .ق إلى القرن الثاني اإلناء الثاني  م ، بینما ینتمي.القرن الثالث  ق الي 

ربما  الى فترة مبكرة من العصر الروماني من العقیق ینتمي اإلناء وأخیراالعثور 
 ار استخدام ھذا الطراز من األوانيوھذا یعكس بالتأكید استمر األول المیالدين القر

                                                                                                                                                           
د    = كندر ،محم ى اس ة زك ریین ، ترجم دماء المص د ق ناعات عن واد والص ة الم یم ،الطبع غن

ة  اھرة (الثالث ذھب     ٦٣٣-٦٣٢ص) ١٩٤٥الق ة لل وعة العلمی یم ، الموس الح العث د ص ؛ احم
ؤ،ج    اس والؤل ة والم ار الكریم وھرات واألحج عودیة (، ٢والمج -١١٦،ص) ٢٠٠٢الس

١١٧.  
واع          ٤٦ ى األن ق عل اني ویطل رف بالیم لھ یع ھ وأفض تدت حمرت ا اش وده م ر وأج ق األحم العقی

راء والبرتقالی ان الحم م كارنیلی ة    CARNELIANة اس راء البنی ة والحم راء الذھبی ا الحم أم
  :انظر  SARD فتدعى سارد

Jünker.H., Merimde-Benisalama ,Lipzig , (1930), pp.70-73; Thompson C., & 
Grandinor,E, the Desert Fayum, (London,1934)pp.66-67 

اس   ٤٧ د لوك دماء   الفری د ق ناعات عن واد والص د   ، الم كندر ،محم ى اس ة زك ریین ، ترجم المص
  ٦٢٧.،ص)١٩٤٥(زكریا غنیم 

48 Walters ,H.B, Catalouge of Engraved Gems and Gameos , (London.1926), p.XV 
  ٦٢٨، لوكاس ، ص الفرید ٤٩
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م حیث الحضارات المینویة وحتى العصر .لفترة طویلة امتدت من األلف الثانیة ق
  . فى مصر  الروماني
یمكن  ز مابین المواد الرخیصة الثمن التيكما ان تنوع مادة صنع ھذا الطرا   

المواد مثل الفضة وكذلك العقیق األثمن  أثمن لفقیرة اليالطبقات ا أفرادتداولھا بین 
بین كافة طبقات المجتمع وفقًا    Rhytonیشیر الى مدى شیوع استخدام الریتون 

  .لمقدراتھم المادیة 
كما یعكس الریتون فكرة العولمة حیث جاء الطراز من بالد فارس لیجد لھ شعبیة 

ویین وینتقل ھذا إلى موكیناى ومنھا الى مصر التي اینورواج فى بالد الیونان حیث الم
   .وجد بھا اإلناء المصنوع من العقیق الذي جاء بمادتھ من الھند 
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 Nationalاثینا محفوظ  المتحف االقومى فى  peiraeusلوح من الرخام من 
Museum at Athens  

یصور احد األبطال وھو مضح فى احد األحتفاالت ویسمك بیده اناء ریتون ، ھذااللوح 
  مؤرخ الى حوالى نھایة القرن الخامس

  :صورة رقم 

من طراز الصورة الحمراء ، یصور احد الساتیر وھو  Kylixصورة من على اناء  
  .م .یشرب من ریتون  ، االناء مؤرخ الى حوالى القرن الخامس ق

  Museum of Fine Arts, Bostonمحفوظ بمتحف الفن ببوسطن 
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