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 دراسة تماثيل برونزية لخيول بالمتحف المصري بالقاهرة
 

 د. عبد الحميد عبد الحميد المرسي مسعود
 

 ملخص البحث:    
-1يتناول البحث تماثيل برونزية إلثنين من األحصنة بالمتحف المصري بالقاهرة)أشكال 

(، ويهدددهف هدددحا البحدددث  لدددة  نشددداب هرالدددة تتنددداول بهددد  الحقدددا   المرتب دددة بهدددحين 2
الحصانين، حيث لد  يدت  هرالدتهما مدن  بدل، ويتلدمن المدنهي الهيمدع الدحي ا تمده  ييد  
البحث منا شات لههة محاور جوهرية، يحاول كدل منهدا اإلجابدة  يدة بهد  التلدا  ت، 
وكحلك الفرليات التع نبنة  ييها تيدك المنا شدات، صاصدة وأن الهي دة تدوحع بدنن هدحين 

ا  ددع النمدوحجين ألحصدنة مددن النمداح  الند اهرة اآلتيددة مدن مصدر ويشددكًن  مدًا الدتثنا ي ا
مولو هما ول  مجمو ات اآلثار التدع ترجدل ليهصدرين الب يمدع والرومدانع،  قده تد  
تصويرهما  ع حركدة ييدر تقييهيدة، ولد  يلدب  الهثدور  يدة زو  مدن التماثيدل متمداثيين 

لمحدداور الهرالددة تمامددا مددن حيددث الهي ددة التصددويرية مثييهمددا، متندداو ا مددن صددًل هددح  ا
الوصفية، يتبل حلك بهرالة تحيييية متلمنة التقنية، كما تههف الهرالة التحيييية  لة  لقاب 
اللوب  ية المولوع المصور، واألليوب الفنع المصدور بهمدا هدح  األحصدنة، ومده  
انتشار   ع الفنين اليونانع والرومانع صاصة  ع مصر، ومقارنت  بغير  من النماح ، مل 

لة إل اهة التكمال األجزاب النا صة بهه مقارنتها بغيرها من النماح  الفنية األصدر  محاو
التع صورت الحصان  ع األ مال الفنية المتنو ة اإليريقية والرومانية، ويهده هدحا أحده 

 األههاف الر يلية ليبحث، وحلك وصو ا  لة وظيفة هح  التماثيل، ث  تنريصها. 
     

 مقدمة:

هر  لها  لكثير من األ مال الفنية نحتداا وتصدويراا  دع القدهي  والحدهيث، كان الحصان مص
والمناظر التع تصور الصيل تهكس أنها نالت   جاب اإلنلان أكثر مدن أي حيدوان رصدر  
ولهددل اللددبب  ددع حلددك  ددع ا تقدداهي للددببين ر يلدديينا يتمثددل األول  ددع الشددكل و بيهددة 

وحركاتهددا الرشدديقة، واللددبب الثددانع يرجددل  الصيددول التددع تتلدد  بجمالهددا وتكوينهددا الرا ددل
ليدددهور المهددد  والحيدددوي الدددحي لهبتددد   دددع حيددداة الحلدددارات القهيمدددة  لددديما المصدددرية 
واإليريقيددة والرومانيددة، وارتب ددت مهظدد  األ مددال الفنيددة التددع تناولددت الصيددل  ددع تيددك 

 الحلارات بمشاهه الحياة اليومية والمولو ات األل ورية.
 

ن  ع المجتمل اإليريقدع وهور  الفهدال  دع مصتيدف أنشد ة الحيداة، ويهكس مكانة الحصا
أند  أصدبر رمدزاا هامداا ليثقا دة اإليريقيدة، ولديس أهل  يدة حلدك مدن أن ميدوك مصدر  ددع 
الهصددر المتددنصر  نددهما ريبددوا  ددع لددرب  ميددة إل  دداب الجنددوه اإليريدد  المرتز ددة 
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د  يدة nfr nbw –رواتدبه  منهدا، اصتداروا شدهارين أحدههما مصدري وهدو دحهدب جيده 
الوج ، ول  يجهوا أ لل من الحصان  ع ولل الوثب أل ية ليمثل شهار اإليري   ية 

 . (1)الظهر
 

، وتميدزت رلديا الصدغر  بدننواع )شكيت لدً ت األحصدنة أهميدة صاصدة، وهدع  هيدهة
،  نلدددمل  دددع مصدددر  دددن أحصدددنة (2)مميدددزة مدددن األحصدددنة صاصدددة أحصدددنة كباهوكيدددا

اللددًلة الييبيددة اآلتيددة مددن  ددورينع  ددع اللددبا  لقددرون، وحلددك  ، والددتصهمت(3)كاباهوكيددة
، لحا حرص الب المدة  يدة الدتقها  الصيدل (4) لتميزها باللر ة الفا قة والرشا ة والوها ة

. وكاندت األحصدنة المشداركة  دع  هاليدات المهرجاندات والملدابقات بشدكل (5)من  وريندة
بدع،  دالبرهي يشدير  لدة أن الحصدان  ا  مزيجداا مدن األحصدنة األوربيدة والحصدان الهر

الهربع لهب هوراا حيوياا  ع حياة المجتمل المصري صًل الهصرين، وحدرص الب المدة 
 ية جيب الصيول الهربية األصيية من لوريا و يل ين، و يما يظن من بًه الهرب  دع 

 ،(7)، كمدا  مدل الب المدة  يدة تشدجيل تربيدة الصيدل  دع مصدر(6) صر الب المدة األوا دل
وكانددت الفيددو  بحكدد   بيهتهددا التددع تشددب   بيهددة بددًه الهددرب مركددزاا لتربيددة وتددهريب 

 . .(، منهدا  134، و ثر  ع ا يي  ارلينوي  ية  قوه بيل أحصنة من  دا  )(8)الصيول
 .(9)( هراصمة80أنثة بيهت بمبيغ )

        

 الدراسة الوصفية:
 (.6-3.)أشكال الحصان األول

 . .27731CGصري بالقاهرة تحت ر   مولل الحفظا المتحف الم
 المصهرا يير مهيو .

 الماهةا البرونز.  
  ل . 5. 11ل .    أ صة ارتفاعا  5ل .  أ صة لمكا  19المقالاتا أ صة  ولا 

                                                           
1)

Bianchi, R.S.(1988),Cleopatra’s Egypt,Age of the Ptolemies,the Brooklyn Museum,Cat. 

no.60. 
2)

 Knowlton Preedy, J. B. (1910), The Chariot Group of The Maussolleum, Journal of Hellenic 

Studies 30, London, p.147. 
3)

 Lindsay, J. (1965), Leisure and Pleasure in Roman Egypt, London, p.137. 
4) 

Killeen, F. (1953), Bread and Circuses, Journal of The Galway Archaeology and Historical 

Society, Vol. 25, No. 3/4, p.70. 

 .286، ص 1976، األنجيو المصرية 3ريخ مصر  ع  صر الب المة،  ابراهي  نصحع، تا (5
6)

 Tarn, W.W. (1929), Ptolemy II and Arabia, Journal of Egyptian Archaeology 15,  No. 1/2,  

May, London, p.20. 
 .286ص  المرجل اللاب ، ابراهي  نصحع، (7
 .291، ص 1997ليه أحمه الناصري، الناس والحياة  ع مصر زمن الرومان، القاهرة  (8

9)
 Lindsay, J. (1965), p.142. 
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الحصان مرم  بن ية الفصح األيلر الصيفع ويظهر الحشو الهاصيع مدن صدًل حالة األثرا 
ة بالبددهن وبالرجددل اليلددر  الصيفيددة، وبدد  هددحا التددرمي ، ويوجدده بالتمثددال شددرو   هيدده

تقشيرات  ية جانب الجل  األيمن وباألرجل جهة اليلار. الرجل اليلري الصيفية مفقوهة 
ألدفل الركبددة بينمدا الرجددل اليمندة الصيفيددة مفقدوهة أ يددة الركبدة، وحددا ر الرجدل اليلددر  

ها ماهة صهأ وتحمل األمامية مفقوه، والحيل مفقوه بالكامل. مهظ  أجزاب جل   الحصان ب
ألواناا متهههة مثل األصلر الغام  والبنع الغام ، مما أ ا  ظهور الل ر األصيع لماهة 

 التمثال البرونزي.

حصان بنن   ع حالة الوثب أل ية ويهدهو بشدهة لامدا ،  األرجدل توحع هي ة ال الوصفا
ما  يدة األر ، األمامية تمته لاما  حتة الركبة حيدث تنثندع أللدفل لًلدتههاه لولدهه

وتشير بقايا األرجل الصيفية أنها كانت تًمس األر  لًنه اع نحدو األمدا . يتجد  الوجد  
 ييًا نحو يلار الراكب، وتبهو  ًمات اليقظة الشهيهة  ية وج  الحصدان  دالف  مفتدو ، 
و تحتا األنف متنججتان، واألحنان بارزتان ليصار . شهر المهر ة يزير ومفدرو  أ يدة 

ف الر بة  ية أثر مواجهة الهواب أثناب الحركة، ويتكون من صصًت تنلهل  يدة منتص
الجانبين، ويوجه كتية شهر )شوشة(  ع مقهمة الرأس بين األحنين ينلدهل منهدا صصدًت 
 ويية أ ية الجبهة  و  شري  اليجا  الهرلع الحي يحي  بالجبهدة. األ لداب التنالديية 

صان، وتتكون من الصدفن، وجدراب الهلدو الدحكري بارزة وتولر أن التمثال لحكر الح
 ويبرز من  مقهمة الهلو الحكري. 

   

يحي  بوج  الحصان لجا  من الجيه يتكون من شري  رألدع يحدي  بجدانبع الوجد  حيدث 
يبهأ من أ ية جانبع الف  ويتج  أل يدة ليهبدر القفدا ويصتفدع ألدفل  دروة الشدهر، وييتحد  

ان بالوجدد ، يحددي  الشددري  األول بددالرأس حددول شددري ان  رلدديان بهددحا الشددري  يحي دد
الجبهددة أ يددة الجفددون البددارزة ويصتفددع  ر ددا  صيددف الددرأس  ندده التقدداب الددرأس بالر بددة، 
ويحي  الشدري  الهرلدع اآلصدر بدالف  أ يدة جدانبع الفد  و تحتدع األندف، ويدرب  شدري  

ويهبدر  رألع رصر بين هحين الشري ين الهرليين، ويمته  ع نق دة أ يدة  تحتدع األندف
 لة أ ية بين الهينين حتة يصل ليشري  الهرلع الهيوي  ع ولد  الجبهدة، وتد  تثبيدت 
أجزاب اليجا  مل بهلها البه  بنزرار مههنيدة  نده تقابدل وتقدا ل األجدزاب مدل بهلدها 
البه ، حيث وز ت  ع  هة منا   منها أ ية  تحة الفد  و يدة الصدهل صيدف األحندين 

وه الحصدان بدبه  مدن و ع منتصف الجبهة ومنتصف ال وج  وأ ية  تحتع األندف. وزو
تجهيزات الصيدول متمثيدة  دع حدزا  ليصدهر وحدزا  ليدب ن، يحدي   حدزا  الصدهر بنهايدة 
الر بة  نه التقا ها بالصهر وينتهع  ر ا  أ ية ظهر الحصان صيدف  لدًت األكتداف. 

ميدة مباشدرة، أما حزا  الب ن  ييتف حول الجزب األمامع مدن الجلد  صيدف األرجدل األما
وينتهع  ر ا  أ ية ظهر الحصان  ع نفدس مولدل انتهداب  ر دع حدزا  الصدهر، حيدث 
تتقابددل األ ددراف األربهددة لددويا  ندده نهايددة الشددهر، وتدد  تثبيددت أ ددراف حزامددع الددب ن 
والصددهر لددويا بددنزرار مههنيددة أ يددة الظهددر، ويهيددو  ر ددع حددزا  الددب ن  ر ددع حددزا  
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الر بدة أمدا  صدهر الحصدان، ينلدهل ألدفي  جدزب  الصهر. ويبرز نتوب مههنع  ية حدزا 
من شري  جيهي يمته لالفل بين األرجل األمامية ويلير باتجا  الشري  الحي يهبر ألفل 

 الب ن ليت  الرب  بين الشري ين. 
 

 (.10-7)أشكال الحصان الثاني -
 .CG. 27732الموللا المتحف المصري بالقاهرة تحت ر   

 ل .  5. 11ل .   أ صة ارتفاعا  5ل .   أ صة لمكا  19المقالاتا أ صة  ولا 
حالة األثرا تهانع الر بة من شر   ولع جهة اليمين يبهأ  نه اليجا  ويصدل حتدة حدزا  
الر بة، ويوجه شر  بالر بة جهة اليلار. األرجل األربهدة مفقدوهة ألدفل الركبدة، و زال 

ند  كدان مت دايراا، كمدا يوجده بقدل جزب كبير من الحيل با  حتة اآلن، وتشير بقايدا   لدة أ
 كثيفة من  بقة الصهأ.

 الوصفا الحصان مماثل تماما ليحصان اللاب     أن الوج  يتج   ييًا  لة اليمين.
 

 التقنية:
تحييل تقنية الحصانين  ن مهيومات لها  يمتها حول  ريقة تنفيحهما،  كً التمثالين أثمر 

، (Hollow Casting)  الشددمل المفقددوه تدد  صددبهما ب ريقددة الصددب المجددوف بالددتصها
وبفحص أحه الحصانين ت  رصه الحشو هاصل البهن و زال ظاهراا حتة اآلن  ع مولل 

(، وتهتمه هح  ال ريقة  ية ولل حشو هاصيدع يدت  تشدكيي  بهنايدة  ا قدة 5الترمي  )شكل 
 ، وكددان، ويولددر بدد  كا ددة التفاصدديل الم يوبددة (Model)بددنفس هي ددة الشددكل الم يددوب

يتشكل  دع الرمدل المصيدو  بنلدبة بلدي ة مدن مداهة  لدوية أو يدراب لكدع تكلدب  لهاندة 
تلا ه  ية تشكيل الشكل الم يوب، وربما يتكون مدن رمدل ألدوه  قد ، ويتكدون الحشدو 

، ثد  يدت  تغ يدة (10)أحيانا من جل  صديب حبيبدع حي لدون  داتر يشدب  الرمدل مدل الجدص
ل بالددتصها  رلدة تشددكيل تظهدر رثارهددا  ددو  الحشدو بهدده حلدك ب بقددة ر يقدة مددن شددمل الهلد

 .(11)به  أ مال البرونز يير المكتمية
ويكددون أحياندداا مددن التراكوتددا  (  يددة الشددمل بهدده جفا دد ،Mould) يوشددكل بهدده حلددك  الددب

بهدده مزجدد  بالمدداب و جندد  جيددهاا ليددتصيص مددن  (Plaster)ويالبددا يلددتصه  الجددبس اللددا ل
  الفنددان بهدده حلددك بولددل كميددات مددن الجددبس  قا ددات الهددواب الموجددوهة بهاصيدد ، ويقددو

المهجددون واللددغ   ييهددا حتددة تصددل  لددة أه  األمدداكن  ددع النمددوح  الملددتصه  لهمددل 
 لدتصهامها  دة الدتصيص مدن النمدوح  الشدمهع  بالقالدب التمثال، ويت   مل به  الثقوب

 مييدة  وكان يت  تثبيت الحشو الهاصيع هاصل القالب هون أن يتحدرك  بدل وأثنداب الهاصيع،
الصب بالتصها  لانهات متقا هة من الحهيه تهبر صدًل الحشدو نفلد  حتدة تصدل لجلد  
القالددب مددن الددهاصل لتثبيددت الحشددو الموشددكل ولمنددل أي حركددة ليحشددو بهدده انصددهار الشددمل 

                                                           
10) 

Edgar, M.C.C. (1904), Greek Bronzes, CGC 19, Le Caire, p.II. 
11)

 Petrie, W.M.F. (1910), p.102. 
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وصروج   بل صب البرونز، ولديس مدن المقبدول مدا أكده  الدبه  مدن الدتصها  ه امدات 
للددبيكة المنصددهرة تدد هي  لددة صددهر وحوبددان تيددك برونزيددة لهددحا الغددر   وحلددك ألن ا

وهع نفس الثقوب الملتصهمة لصب اللبيكة المنصدهرة  ،(12)اله امات  نه  ميية الصب
وتدت  هدح  الهمييدة بده ن القالدب وبهاصيد  وأصيدرا تلدصن المجمو دة كيهدا لدويا، بهه حلدك، 

ينصدهر الشدمل الحشو وال بقة الشمهية  ع الرمل أو التراب ث  تلدصن المجمو دة لدويا  
ويصددبر القالددب جامددهاا وجدداهزاا ويلدديل  لددة الصددار  مددن صددًل الثقددوب المهددهة لددحلك، 

إللتقبال المههن المنصهر  ع الفرال الوا ل بين الحشو الهاصيع والقالب الصدارجع، وهدو 
 .(13)الفرال الحي كانت تشغي  من  بل الماهة الشمهية

 

لقالدب بهده حلدك مدن حدول التمثدال المهدهنع المجمو ة حتة تبره تماماا، ويدت  ندزع ا تترك
هت لحلك، ث  تبهأ مرحية  يلا  المًمر  وتجري ليتمثال  ميية الصقل والتيميل بنهوات  و

اله يققة كالهيون وصصًت الشهر واألجزاب التشريحية وحلك بالتصها  أهوات  والتفاصيل
حشدو الدهاصيع     يمدا وكانت القا هة بهه الدتصرا  البروندز أن يتدرك ال حاهة كاألزميل،

 نهر. 
 

بالري  من أن الحصانين ت  تنفيحهما بالصب المجوف    أن أجزاب مثل الصصيتين ويمه 
ويظهدر مولدل الدحيل المفقدوه  دع   لو الدحكورة والدحيل تد  تنفيدحها بالصدب المصدمت.

الحصدددان األول لدددرورة صدددب الدددحيل  دددع  الدددب منفصدددل لصدددهوبة صدددب   دددع القالدددب 
تدد  صددب اليجددا  مددل رأس ثدد  يددت  لحددا  الددحيل بمدد صرة الحصددان. والمصصددص ليحصددان، 

الحصددان  ددع نفددس القالددب، ويهدده هددحا األلدديوب األكثددر شدديو ا لتنفيددح الجددا   ددع الهصددر 
الرومانع. ولهل أه  مدايميز  ريقدة الصدب المجدوف  دن المصدمت أنهدا   تحتدا   دهراا 

 كبيراا من المههن المنصهر وته ع تماثيل صفيفة الوزن.

 يئة التصويرية للحصانين:اله
الهي ددة التصددويرية األصدديية ليحصددانين يجددب أو ا الهمددل  يددة   دداهة تصددور  لكددع نحددهه

لكيفيددة و و همددا، وليوصددول  لدددة حلددك  بدده أن ننصددح  دددع ا  تبددار األجددزاب المفقدددوهة، 
وولددهية األرجددل األماميددة، واتجددا  الددر وس، وشددكل الددحيل المت دداير، والفدد  المفتددو ، 

ل ، والتناها  لة هي تهما ومقارنتهما مل أ مال  نية مماثية  إن الحصانين  ع وولل الج
ا  يدة   داهة التكدوين 12-11حالة وثب أل ية مل اإلنده اع بشدهة لاما )أشدكال  (، وبندابا

هح ،  إن  يمكن أن نلو  تصورات متنو ة لتصوير الحصانين حتة نصدل  لدة التفلدير 
ولكددع نحددهه حلددك يجددب  جددراب المتحددف المصددري، األمثددل ليهي ددة التصددويرية لحصددانع 

 هرالة  نية لاولاع المماثية ليحصان  ع الفنين اإليريقع والرومانع. 

                                                           
12) 

Garland, H. & Bannister, C. O. (1927), Ancient Egyptian Metallurgy, London, p.39. 
 .359-358ص ص نه  هماب المصريين، )ه.ت(،  لوكاس، المواه والصنا اتالفريه  (13
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أولة هح  التصورات كانت تصدوير الصيدل  دع مشداهه المهدارك وهدع مدن المولدو ات 
 األكثر انتشاراا وتحهيهاا  ع الهصرين الكًليكع والهي ينيلتع.  قه حميت كثير من شواهه

يتبدل هدحا ال دراز شداهه  بدر لفدارس و القبور مولوع الفارس الدحي يدنق   يدة  دهو ،
، ونفددس الكيفيددة نجددهها  يددة منحوتددات تددابوت (14)(13)شددكل بمتحددف كيراميكددوس بنثينا

  ، ووجهت نفدس الهي دة  دع مصدر مدن صدًل(15)اإللكنهر التع تصور  وهو يقاتل الفرس
 و  لوحة مرلدو   ي هن  برمرو هو   ب ييموس الرابل يمت ع حصانا م ارهاا تصوير 

تماثيل التراكوتا التع تصور  رلان مقهونيين وه  يمت ون  ، وتقابينا كحلك لمن(16)ر ر
 .    (17)األحصنة وينقلون  ية أ ها ه  الرابلين ألفل األحصنة

مشاهه الصيه،  المجمو ات النحتية التع تصدور  مييدة الصديه  ثانع هح  التصورات هع
رة  دع الهصدر الهي ينيلدتع،  لديما مشداهه الصديه الميكدع، والتدع ندر   يهدا مهرو ة بكثد

أحصنة  ع ولدل الدرك  أل يدة، يهيدو   دارس مملدكاا بدنهوات الصديه  لديما الدرمر، 
وشكل صيه األله مولو اا مفلًا  ع هح  المشاهه وأكثرها شهرة، وتهده مشداهه صديه 

ن صدديها مددن أ لددل األمثيددة  يددة اإللددكنهر أللدده  ددع لددوريا والمصددورة  ددو  تابوتدد  مدد
، كمدا (19)(14، وأيلا تصوير  بنفس الكيفية  و  ميهاليتين مدن  ر وس)شدكل (18)حلك

 . (20)التمر نفس الولل ليحصان لمن مشاهه الصيه  ع الفن القب ع
أما التصور الثالث لتصوير صيول البحث هو تصويرها لمن مشاهه لبا ات الصيل التع 

امت اب لبا   نو ين، األولمنا لاتها  لة  ويمكن تقلي  ،لرياليةاأللهاب ا من أشهرهه تو 
، والنوع (21)(15وأشهر نماحج  ممثية  ع حصان أرتيمليون يهيو  متلاب )شكل ، الصيل
مددن  صددر لوحددة جنا زيددة كمددا نددرا  مصددوراا مددن صددًل  لددبا  الهربدداتهددو  الثددانع
لتصدويرها مشدهه  ا المجالمميزة  ع هح، وتهه من أ لل األمثية ال(22)(16)شكل تراجان

                                                           
14(

 Richter, G.M.A. (1959), Handbuch der Griechischen Kunst, Stuttgart, S.183, Taf.216. 
15) 

Stewart, A. (1993), Faces of Power: Alexander's Image and Hellenistic Politics, Berkeley, 

pp.294-306, Figs.101-103; 203; Pollitt, J.J.(1986), Art in the Hellenistic Age, Cambridge, 

pp.41ff, Figs.37-8; Richter, G.M.A. (1959), S. 173, Taf. 203.
 

16) 
Hölbl,G. (2001), A History of the Ptolemaic Empire, London, pp.162ff, Fig.6.1  

17)
 Fischer, J. (2004), Ein Triumphierender Makedonenreiter-Zeugnis eines ptolemäischen 

Siegesdenkmals? In: Ägypten, Griechenland und Rom, Stuttgart, S. 487-498. 
18)

 Stewart, A. (1993), pp.294-306, Figs105-6; Richter, G.M.A.(1959), S.173, Taf.203; Pollitt, 

J.J. (1986), pp.38ff., Figs. 32-3. 
19) 

Dahmen, K. (2010), Vom König zur Legende – Ein Überblick zu den Darstellungen 

Alexanders des Großen im antiken Münzbild, in: Hansen, S. & al (eds.), Alexander  der Große 

und die Öffnung der Welt Asein Kulturen im Wandel, Mannheim, S.57f, Abb.8, Kat. Nr.49,51. 
20)

 Wessel, K. (1964), Ľ Art copte, Bruxelles, pp.214-220, n
os.

123,126.       
21)

 Hemingway, S. (2004), The Horse and Jockey from Artemision, A Bronze Equestrian 

monument of the Hellenistic period, Berkeley-Los Angelles-London; Karouzou, S. (1977), 

National Museum, illustrated Guide to the Museum, Athens, p.66, no.15177. 
22) 

Vogel, L. (1969), Circus Race Scenes in the Early Roman Empire: The Art Bulletin, Vol. 51, 

No. 2 (Jun.), pp.155f, Fig.7. 
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 دع هي دة مصتصدرة،  والهي دة األلالدية للدبا  الهربدات ها  لمكونات اللديرك المهماريدة
 النقش يحتوي  ية مهظ  الهناصر الًزمة إلجدراب لدبا  اللديرك والمتمثيدة  دع لداحة 

التدع تلد   ناصدر  Spinaاللبا  هاصل الليرك، حيث تظهر أ را ها  ع اليوحدة، والد  
 Spinaالد   نهاية ع  ر ها، وصور أما   Metae وال  ثل المقاصير والملًتألالية م

ويقددو   ،كمددا هددو المهتدداه مددن اليلددار  لددة اليمددين Quadrigaمتلدداب  واحدده  قدد  يقددوه 
 .Metaeبالهوران  نه ال  

 

وبهدده  المتنمددل  ددع هددح  األولدداع الثًثددة، المشدداهه الهلددكرية، والصدديه، ولددبا  الصيددل، 
بولهية حصانع المتحف المصري مولوع الهرالة، وبالري  من تشاب   وبهه مقارنتها

الهي دة التصدويرية  ددع أحصدنة المشدداهه الهلدكرية والصدديه مدل حصددانع الهرالدة    أندد  
ينتفع  ن حصانع المتحف المصري احتمالية تصدويرهما  دع نفدس اللديا ، صاصدة  دع 

الهلكرية والصيه مثل  ه  ظل يياب كثير من المًمر التع وجهت  ع أحصنة المشاهه 
وجوه أثر لفارس يمت ع صهوة الجواه ويملك بدنهوات الحدرب أو الصديه والتدع تتكدون 
يالبا من رمر وير ل يه  أل ية لينق   ية  دهو  أو الفريلدة، وكدحلك  ده  وجدوه أثدر 
الههو رابلاا  ية األر  ألفل أرجل الحصدان أو بجدوار ، ويلداف  لدة حلدك ا تقاههدا 

 يزات التع زوه بها حصانا المتحف المصري.لبه  التجه

يه   نفع تصوير حصانع المتحدف المصدري  دع اللديا  الهلدكري أوالصديه ا صدتًف 
 ع المهالجة الفنية،  ولل حصانع المتحف المصري لاما  هنا ليس شا هاا بنفس الكيفية 

المحارب  ع المشاهه الهلكرية، حيث يغيب  ية مشاهه المهارك ارتفاع الحصان ومه  
أل يددة، وترتدده ر وس األحصددنة ليصيددف كددره  هددل ليهنددف المصدداحب لهمييددة القتددال ممددا 
ي ه   لة تصوير  يات جيه الر بة صيف الدرأس مباشدرة وهدو مدا   نجده   دع حصدانع 
المتحف المصري البرونزية لهه  وجوه منل أو صه مدن  بدل  دهو، بينمدا تشدير أولداع 

تهاهها لاما  مل اتجاهها  لة أحه الجانبين، ويهه رألع حصانع المتحف المصري  لة ام
 حلك أه  اإلصتً ات. 

تقترب هي ة حصانع المتحف المصري كثيراا مل ولدل أحصدنة لدبا ات الصيدل وتحهيدهاا 
ثمدة مًمدر وتفاصديل  التحييل التصويري ولبا ات الهربات وليس لبا  امت اب الصيل، 

يدنتع  دع ها بنحصدنة لدبا ات الهربدات،  نية  ع حصانع المتحف المصدري تده   تحهيده
مقهمة هح  المًمر التماثل الشهيه بين الحصانين  ع  هة أشياب،  تقريبا   يوجه اصتًف 

والتجهيدزات، وتصدفيفة الشدهر، وكدحلك والمهالجة التشريحية،  ،الحج بينهما بما  ع حلك 
 لك من شكل الر بدةولل ا نه اع لاما  مل ر ل األرجل األمامية أل ية وما يصاحب ح

الممتهة لاما ،  هو لمة ألالية ليصيل التع تجر الهربات والحي يبهو أن  مثل ميمحاا  نيداا 
  هيماا تبنا  الفنانون بهه حلك  ع أ ماله  الفنية المماثية.
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وممددا يدده هنا  لددة تحهيدده ولددهية حصددانع المتحددف المصددري بنحصددنة شدداركت  ددع جددر 
كت  ع لبا  امت اب الصيل بالري  مدن التماثدل الكبيدر  ربات اللبا  وليلت صيول شار

 ع تصوير الحركة وولل اإلنه اع  هو اتجا  وجهع الحصانين  لة الهاصل  ع اتجاهين 
مصتيفدين ممددا جهيهمدا متقددابيين وكننمدا ينظددران لبهلدهما الددبه ، ويهده هددحا هدو الميمددر 

( امتددهاه الددرأس 15الفددار   ددع هددحا األمددر، حيددث نًحددظ  ددع حصددان أرتيمليون)شددكل 
والر بددة مددل الددتقامتها لامددا  بشددهة، وهددحا  يددة  كددس هي ددة رألددع حصددانع المتحددف 
المصددري واليددحين ييتفتددان ليددهاصل،  لددًا  ددن وجددوه متلدداب  يمت ددع صددهوة حصددان 
أرتيمليون، وهو ما  نجه ل  أثراا  ع حصانع المتحف المصري، يلاف  لدة حلدك  ده  

ان أرتيمليون لهده  وجدوه  ا دهة لهدا  دع األحصدنة وجوه حزاما الصهر والب ن  ع حص
الملددتصهمة  ددع لددبا  امت دداب الصيددل،  يددة حددين تيهددب هوراا حيويدداا مددل أحصددنة لددبا  
الهربددات كمددا لددنر   حقددا. كمددا يوجدده اصددتًف رصددر والددر، وهددو أن أحدده الددرجيين 

ر ، تبدهو أكثدر ارتفا داا  دن األصد -صاصدة اليلدر   -األماميتين  ع حصان أرتيمليون 
ويبهو أن حلك يهه ميمحاا مهماا مل األحصنة التع تهدهو بشدكل  درهي، حيدث نجده  مكدرراا 

(، بينمدا تكدون األرجدل 14مل األحصنة المصدورة  دو  ميدهاليات اإللدكنهر أيلا)شدكل 
 (.1،17األمامية  ع نفس الملتو  مل أحصنة جر الهربات)أشكال

ألحصنة تجر  ربات لواب  ربدات هة تزصر األ مال الفنية بنماح  تصويرية مماثية  هي
رلهدددة أو  ربدددات لدددبا ، ونلدددو  هندددا بهددد  األمثيدددة التدددع نبدددهأها مدددن المولدددو ات 

 ليفلاب بمتحف اليو ر تصدور نبتدون  األل ورية،  هح  الولهية صورت والحة  ية
ل الشدهيه بدين ، ويًحدظ التماثد(23)(17)شدكل Quadrigaومه  امفيتريتع وهمدا يركبدان 

المصري وبين األحصنة التع تجدر الهربدة هندا  لديما الحركدة القويدة، المتحف  حصانع
وشددكل األرجددل األماميددة  ددع ملددتو  واحدده، واتجددا  رألددع الحصددانين األولدد ين  لددة 
الهاصل، ومكونات اليجا  وحزاما الصهر والب ن، وأليوب تنفيح صصًت الشهر وشوشة 

انع من حيث تصوير به  اآللهة الشهر  ع المقهمة. والتمر هحا المشهه  ع الفن الروم
، وكان تصوير هيييوس  دع Bigaاألصر   ع  ربة تجرها أحصنة مثل  يكتوريا هاصل 

 .  (24)هحا الليا  أكثر شهبية منح القرن الثانع الميًهي  صا هاا 
 

وبهيددها  ددن مولددو ات األلددا ير، تشددير األهلددة األثريددة  لددة أن لددبا  الهربددات كددان 
 رةألول مدد ة ها يددة منددح  هراجهددا لددمن األلهدداب األولمبيددةمولددو ا ريالدديا حا شددهبي
وشددددكل تصددددوير أحصددددنة الدددد  ، (25)( .  680) ددددا   (25)لبرنددددامي األوليمبيدددداه ر دددد  

                                                           
23) 

Perowne, S. (1969), Römische Mythologie, Wiesbaden, S.76f. 
24)

 Dunbabin, K.M.D. (1982), The Victorious Charioteer on Mosaics and related Monuments, 

American Journal of  Archaeology 86, Jan. New York, p.70, notes 39,45. 
25)

 Schöbel, H. (1976), Olympia und seine Spiele, Leipzig, S.84. 
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Quadriga (26)لًا له  رلامع األوانع حات الصدورة اللدوهابباألمامية مولو اا مف ،
أي  تددرة  مددن الهصددر األرصددع أكثددر منهددا  ددع أمفددورات نجدده مندداظر لددبا  الصيددل  يددة 

(، Lakonia، و كونيدددا )(27)أصدددر ، وجدددابت مدددن  دددهة مراكدددز حلدددارية مثدددل أثيندددا
صدور  و همدا  ربتدان مدن  المتحدف البري دانع، ومن أهمها رنيتدان بميدونخ و(28)وكريت
 . (29)، وتحمل األحصنة األربهة نفس المًمر والمهالجة الفنيةQuadrigaنوع 

 

بتجهيدزات صاصة  ع ظل تزويهها ف المصري يمكن القبول بهحا التفلير ألحصنة المتح
مهمة ألحصنة لبا  الهربات والمتمثية  ع حزا  مزهو  لجر  ربة اللبا  ويتكدون مدن 
جز ين، أحههما حدزا  الصدهر، واآلصدر هدو حدزا  الدب ن، ويدت  تجميدل أ دراف حزامدع 
الصهر الب ن مهدا  دع بدروز أ يدة ظهدر الحصدان  نده منبدت شدهر المهر دة، ويبدهو أن 

هربددة المفقددوهة حاليددا كانددت مثبتددة بهددحا البددروز، و  يجددب أن نجهددل  لددا ة اليجددا   لددة ال
مالب ، حيث التصه   ع توجي  الحصان  بر الجدزب الهيدوي لينيدر الدحي مدن المفتدر  

، وتيك الهناصدر  لدة (18شكل)أ ية الظهر أن  كان مثبت بالبروز الموجوه صيف الكتف
تهدده مجتمهددة مددن المًمددر الهامددة ألحصددنة لددبا  جانددب اتجاهددات الوجددو  نحددو الددهاصل 

 دإن اإللدتنتا  المدرجر هدو أن الحصدانين  ده الدتصهما لجدر  ربدة ثنا يدة  الهربات، لحلك
أو  ربددة ربا يددة، لكنهمددا شددكً القددوة  ،(18شددكل )األحصددنة كمددا يظهددر   دداهة التركيددب

 .األلالية  ع الول ، أي مثً الحصانان األول ان والبا ع  ية األ راف
أجزاب م كهة يجب أن تزوه بها  ربة اللدبا  المدراه  لحا هدا باألحصدنة، وتتمثدل  وهناك

 ع الهربة نفلها، والهريش والمقرن، والنير، واألشر ة الجيهية، واللا  ، حيث يتصدل 
الهددريش  ددع أحدده  ر يدد  بمقهمددة الهربددة ويرتفددل ال ددرف اآلصددر أل يددة بإتجددا  المقددرن 

تة يت  توزيل ثقل جر الهربة  يدة الحصدانين بالتلداوي، المثبت  و  ظهور األحصنة ح
 540ويولددر منظددران أحددههما  يددة رنيددة مددن  ددراز الصددورة اللددوهاب ترجددل ليهددا  )

 . .(، واآلصر  ية  ليفلاب كيف كان يدت   لحدا  األحصدنة بالهربدة  دن  ريد  تثبيدت 
مقددرن يوولددل الحصددانان تحددت و، (30)الهددريش  ددع مقهمددة الهربددة  ددع ملددتو  أرلدديتها

ويلتقر أ ية كاهل الحصان، وكان يرب   ع موله  بدالنير والد ة (، Tبشكل حرف )
أشر ة جيهية، وييح  الدحراع ال ويدل بمنتصدف الدحراع األصدغر والهربدة ويهتمده  ييد  

وكان الحصانان األولد ان  دع الهربدات التدع تجرهدا أربهدة  ،(31)(19 ميية الجر)شكل 

                                                           
26) 

Matheson, S.B. (1984), Two New Greek Vases for Yale, Yale University Art Gallery 

Bulletin 39, N
o.
2, New Haven, pp.10-11, Figs.4-5. 

27)
 Schöbel, H. (1976), Abb.79, 82. 

28)
 Hemingway, S. (2004), p. 117. 

29)
 Beazley, J.D. (1927), The Artimenes Painter, Journal of Hellenic Studies 47, Part 1, London, 

p.74, Fig.12. 
30) 

Miller, S.G. (2004), Ancient Greek Athletics, New Haven & London, p.76, Fig.147. 
31)

 Dunbabin, K.M.D.  (1982),, pl.8, Fig.15. 
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ن يحمدًن المقدرن بينمدا تقدو  األحصدنة الموجدوهة أو أكثر هما اليحا Quadrigaأحصنة 
 . (32) ية الجانبين بهور الملا ه

  

يمكددن منا شددة هددحا اإللددتنتا  مددن صددًل المقارنددة مددل نمدداح  مماثيددة  هيددهة ألحصددنة  ددع 
مجمو ددات  نيددة مصتيفددة، حيددث انتشددر تصددوير األحصددنة بددنفس الكيفيددة التددع نراهددا  ددع 

حصانين الهاصييين ووجهيهما  لة الهاصل، واإلنه اع نحو تماثييع الهرالة،  ليما اتجا  ال
أربهدة أحصدنة ومدن األمثيدة المبكدرة  يدة حلدك األما  مل ر ل األرجدل األماميدة أل يدة، 

رصامية من الهصر األرصع المبكر تهه من أ لل األمثية التع تجر  ربة ربا يدة، تمثدل 
اثددل الشددهيه بددين األحصددنة ، ويًحددظ  يهددا التم(33) ددهمت كإهددهاب Quadrigaجددزباا مددن 

والتجددانس بينهددا  ددع كددل التفاصدديل لددواب البهنيددة أو الحركيددة، ويًحددظ اتجددا  رألددع 
الحصانين األول ين  لة الهاصل، ويقابيندا نفدس الميمدر  دع منظدر مصدور  دو  صدهرية 

ددورت (34)برونزيددة الددتصهمت لحمايددة صددهر الحصددان  ددع الفهاليددات المصتيفددة ، حيددث صو
ويتجد  وجهدا الحصدانين األولد ين  لدة الدهاصل، وجداب  Quadrigaأربهة أحصنة تجدر 

ورت األحصنة  يدة  حدهاهما  دع حالدة  دهو (35) و  رنيتين منظران للبا  الهربات ، صو
شهيه، ونر   يدة األصدر  األحصدنة وا فدة  دع هدهوب تدا  لكدن الهامدل المشدترك بينهمدا 

     تصوير الحصانين األول ين ورأليهما يتجهان  لة الهاصل.   
تتف  زصارف األ مال الفنية المتنو ة  ليما الفليفلاب والتصوير والنقوش البارزة التع 
ترجل ليهصر اإلمبرا وري  ع مصتيف الو يات والتع تتناول لبا ات الهربات  ع كثير 
من تفاصييها مل حصانع المتحف المصري، ومن أه  أمثية أ مال الفليفلاب   هة  ثر 

لمن  Biga شمالع روما، وصورت  ييها  ربتان من نوع  Via Flaminia ييها  ع
صورت األحصنة  ع ولل مماثل تمامداا لحصدانع ، (36)(20)شكللبا   ربات هاليات 

تظهددر  و المتحددف المصددري مددن حيددث ولددل األرجددل واإلندده اع لامددا ، والفدد  المفتددو .
لدية كبيدرة تقفز لاما  نحو اليمين، وهع جزب مدن أر Quadrigaلوحة أصر  أحصنة 

ونجه نفدس األمدر  يدة ، (37)ربما تشكل األجزاب المفقوهة منها منظراا  اماا للاحة اللبا 
ثددًث منهددا  Quadriga تصددوير جددهاري مددن بددومبع لكددن لصمددس  ربددات مددن نددوع 

                                                           
32)

 Lindsay, J. (1965), p.137. 
33) 

Papathanassopoulos, G. (1977), The Acropolis, Monuments and Museum, Athens, pp.68-9, 

no.577. 
34) 

http://www.flickr.com/photos/taimoo/2966026264    
35) 

Miller, S.G. (2004), pp. 75-6, Figs.145,147. 
36) 

Toynbee,J.M.C. (1948), Beasts and Their Names in the Roman Empire, Papers of the British 

School and Rome, Vol.16, London, p.31, pl.I, Fig.2; Dunbabin, K.M.D (1982), pl.6, fig.7. 
37)

 Dunbabin,K.M.D.(1982), p.73,pl.7, Fig.12.(Rome, Via Appia, Madrid, Museo Arqueol6gico 

Nacional no. 3,603). 

http://www.flickr.com/photos/taimoo/2966026264
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، و ع تصوير من أولتيا نجده اثندين مدن المتلدابقين يقدوهان (38)بالواجهة واثنتان بالصيف
Bigae (39)ولل الههو الشهيه وتتقه  األحصنة  ع . 

أثندداب القددرن الثددانع التددع انتشددرت  التوابيددت المهرو ددة بتوابيددت األ فددالتددنتع زصددارف 
يقوهها أشدكال ايدروس وتجرهدا أحصدنة  Bigaeصورت  ييها  ربات والتع الميًهي، 

وحيوانددات مصتيفددة لددمن  هاليددات لددبا  الهربددات كنشددهر األمثيددة  يددة مشدداهه النقددوش 
ع ملتمهة من الفن الهيينيلتع، وكانت يالبا أربل  ربات تمثل األحدزاب ، وه(40)البارزة

األربهددة الرا يددة لمثددل تيددك الملددابقات وهددع األصلددر، األزر ، األحمددر، واألبددي ، 
 وصور الفا ز يالبا  ع ال رف األيمن.

مثددال رصددر يتمثددل  ددع لوحددة جنا زيددة تصددور المتددو ة ملدد جهاا  يددة أريكددة  ددع أ يددة 
يتبهدد  ألددماب المتلدداب  واألحصددنة المشدداركة  ددع  Quadrigaي  لددا   المشددهه و ددع ألددف

، األحصنة منه هدة لامدا  بشدهة ومدزوهة بتجهيدزات لدبا  ومهالجدة  نيدة تكداه (41)اللبا 
تقترب من حصانع المتحف المصري. ويشارك األ مال اللابقة من حيدث نفدس اللدمات 

 .(42)(16الحكر)شكل  الفنية اليوحة جنا زية التع ترجل لهصر تراجان لابقة
شاركت مشاهه لوحات التراكوتا والملار  أ مدال النحدت البدارز  دع الكثيدر مدن التقاليده 
الفنيدة المميدزة لحصدانع الهرالدة، منهدا مدا ندرا   يدة أ مدال ترجدل لنهايدة القدرن الثددانع 

 . (43)وبهاية الثالث الميًهيين،  ليما حالة الههو الشهيه لاما 
المتحف المصري من حيث ا نه اع لاما  وتهبيدرات الوجد   لدة تشير ولهية حصانع 

لحظددة شددهيهة األهميددة، يمكددن تحهيددهها هنددا باليحظددة الحالددمة  ددع اللددبا  والمتمثيددة  ددع 
المنه ف األصير أو اليفة األصيرة من  و بل بيول ص  النهاية، والتع تبدحل  يهدا األحصدنة 

ا الفددوز أو الهزيمددة، وتددوحع هي ددة أ صددة مجهددوه لددهيها،  هددع لحظددة تقريددر المصددير  مدد
الحصانين بالتناحر من أجل الفوز، ويشير  لة حلك حركتهما الهنيفدة، و وتهمدا الجلدهية، 

والددحيل المت دداير  وي كدده أن هددح   ،وكددحلك الفدد  المفتددو  مددل  تحتددع األنددف المتددنججتين
صات الولهية تمثل هح  اليحظة وليلت لحظة مابهه الفوز هع  ه  وجوه أيٍ من مصص

تتددويي الفددوز الصاصددة باألحصددنة كمددا نجددهها  ددع بهدد  مشدداهه الفليفلدداب التددع تصددور 
، والتدع تهده أهد  مصصصدات التتدويي  دع (44)أحصنة متوجة بلهفة النصيدل أ يدة الدرأس

                                                           
38)

 Vogel, L.(1969), p.156, Fig.12. 
39)

 Dunbabin, K.M.D. (1982), p. 68, pl. 5, Fig. 5.   
40)

 D´Ambra, E.(2007), Racing with Death: Circus Sarcophagi and The Commemoration of the 

Children in Roman Italy, Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 

Hesperia Supplements, Vol. 41 (Princeton, NJ), p. 341, Fig. 18; Vogel, L. (1969), pp. 155-160, 

Figs. 1-6. 
41) 

Toynbee, J.M.C. (1948), p.30, pl. II, Fig.3. 
42) 

Vogel, L. (1969), pp.155f, Fig.7. 
43)

 Dunbabin, K.M.D. (1982), p.67, pl.5, Fig.4.  
44)

 Dunbabin, K.M.D. (1999), Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge, Fig.316. 
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، بينما كانت تحهب الجدا زة الماهيدة (45)لبا ات الهربات ليمتلاب  واألحصنة  ية اللواب
وه  كييل الفوز والدحي يهكلد  حصدان مدن التراكوتدا ، وكحلك  ه  وج(46)لصاحب الفري 

 . (47)شارك  ع لبا ات الليرك
المتحف المصري تصتيف  ن ولهية  حصانعجهير بالحكر أن هح  الولهية التع مثيتها 

األحصنة المصدورة  دع مشدهه مدا بهده بيدول صد  النهايدة والفدوز باللدبا ، حيدث يصدور 
ا يصداحب حلدك مدن تتدويي ليفدا ز والحصدان األصير  ع ولهية تتل  بالههوب النلدبع ومد

، ونفددس ا ن بدداع (48)لددويا، وهددحا مددا نًحظدد   ددع تصددوير أحصددنة الصددهرية البرونزيددة
يقابيندددا  دددع ولدددل الملدددير الهددداهل ألحصدددنة  ربدددات اللدددبا   يدددة الههيددده مدددن   دددل 

  .(49)(19شكل الفليفلاب)

            سباق العربات في مصر: 
ل الهصرين الب يمع والرومانع ل  تشارك  ق   ع الحيداة الصيول  ع مصر صًيوحكر أن 

الهلكرية، بل لهبت هوراا حيوياا  ع كثير من الفهاليات  ليما لبا ات الصيدل التدع كاندت 
وحميددت أورا  البدرهي والنقدوش واأل مدال الفنيدة ه  ت هامددة تقدا   دع كندف اللديرك، 

 ح مثيددت ، مددع والرومددانعصددًل الهصددرين الب ي يددة وجددوه لددبا  الهربددات  ددع مصددر 
وجددحبت األحددزاب  هاليددات اللدديرك أهاة تلدديية هامددة للددكان الهاصددمة ومددهن األ ددالي ، 

 ، وتحدهث(50)المصتيفة لتكون را ية لتيدك الملدابقات لدواب باإللدكنهرية أو بمدهن األ دالي 
( اإللددكنهرية  نددهما حكددر أن شددارع المهينددة Hippodromesالددترابون  ددن هيبددوهرو )

، وحددهه لدد  الفيكددع (51)كانوبع( ينتهددع بالبوابددة الكانوبيددة يييهددا حيبددة اللددبا الهرلددع)ال
 .(52)( متر  رلا400( متر  و ا و)600ملاحة شالهة يبيغ امتهاهها )

  

                                                           
45)

Hyde,W.W.(1921),Olympic Victor Monuments and Greek Athletic Art,Washington,pp. 160f. 
46) 

Bowman, A. (1986), Egypt after the Pharaohs, London, p.145; Hyde, W.W. (1921), p.266. 
 ،Polystephanus)المتدو  )، وأهمها الد  رالتتويي  قب اإلنتصا ل  لة أشارت به  ألماب الصي (47

     .Toynbee, J.M.C. (1948), p.28 (،Hederatus)والمتو  باليبًب 
48)

 http://www.flickr.com/photos/taimoo/2966026264 
مملكاا باللو  وأحيانا بإكييدل الفدوز  ر ل الفا ز ليه  اليمنةتتهاه  الصيول بهه الفوز الحي يشير  لي   )49

، وصدورت األحصدنة و ده ر دل كدل منهدا رجدل يل بيلرا يملك لهفة النص ع تحية من  ليجمهور، بينما 
رألدا الحصدانين األولد ين متجهد  ليدهاصل، ا  واحهة  ق   شارة  لة ا نتهداب مدن اللدبا ، ونًحدظ اتجد

وتو  كل حصان بلهفة نصيل منتصبة أ ية الرأس، وهحا الميمر يير موجوه بنحصنة الهرالة ألنها ل  
 ل  وييتان  ية جانبع المشهه.تتو  بالفوز بهه، ويوجه لهفتا نصي

Reusch, W. (1989), Trier, Kaiserthermen, Mainz S.13f, Abb.8; Dunbabin, K.M.D.(1982),   

    pl.6, Figs.8,11, pl. 8, Figs.15-17.  
50) Milne, J.G. (1913), A History of Egypt, Vol. V, Under Roman Rule, London, P. 161. 
51)

 Strabo, Geographika, XVII, 10. 
 اهريددبت ،هرالددة  ددن اإللددكنهرية القهيمددة ولددواحيها والجهددات القريبددة منهددا ،محمددوه باشددا الفيكددع (52

 .126، ص 1961اإللكنهرية  ،محموه  واه حلين امراجهة ،محموه صالر الفيكع

http://www.flickr.com/photos/taimoo/2966026264
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 لهينا مهيومات م كهة حول لبا  الهربات  ع أوكليرنصوس ملتمهة مدن بدرهي المهيندة،
دمة بحدع الهيبدوهرو ، وي  .، ويدحكر  25-22رجدل لهدا   قه لد  تص دي  المهيندة حدع لو

قددهر بحددوالع  195البددرهي أن مبيددغ  اإلنفددا   يددة لددبا  الصيددل  ددع هرموبددوليس  ددا   مو
بلا    ربدة لدبا   دع  Diogenes، ووصف البرهي شصص يوه ع (53)هراصمة 5600

ه ل مبالغ مالية  Georgius، ويحكر ايصال شصصاا ر يل الشنن يه ة (54)أوكليرنصوس
، و ددا  (55)ص يهميددون  ددع الهيبددوهرو  لصددالر الحددزب األزر كرواتددب شددهرية ألشددصا

بده ل مبدالغ ليمدراه  الملدتصهمة لتدهليك أحصدنة تابهدة Anastasius شصص رصدر يوده ع 
لر  . (56)لحزب الصو

تميزت األهلدة األثريدة حدول لدبا ات الهربدات  دع مصدر بالندهرة، ومدن هندا تدنتع أهميدة 
 دددع   هدددة تراكوتدددا بدددالمتحف  تتمثدددل أ لدددل األهلدددة مدددن مصدددرحصدددانع الهرالدددة، و

، وتيتف أشر ة اليجدا  حدول Biga ربة  لا   هاصلوتصور  ،(57)(21)شكل المصري
الحراع األيلر ويقب  باليه اليلر   ية اليجدا  الدحي ينلدهل أمدا  الهربدة ثد  يتجد  نحدو 
رأس الحصان األمدامع حيدث يودر  شدري  اليجدا   دو  ظهدر الحصدان األمدامع، ويوجده 

   اليمنددة ثقددب يشددير  لددة أنهددا كانددت تقددب   يددة لددو ، يجددر الهربددة بقبلددة يدده اللددا
حاصددانان تدد  تصددويرهما  ددع هي ددة مماثيددة تمامددا لاحصددنة البرونزيددة مددن حيددث ارتفدداع 

 األرجل األمامية أل ية وثبات األرجل الصيفية  ية األر . 
أجدزاب يحتفظ المتحف المصري بهربة من التراكوتا، األحصدنة واألجدزاب اللدفية منهدا و

من الهجًت مفقوهة، يقف اللا   صيف اللور الحهيهي، ويميدز اللدا   ارتدهاب المًبدس 
. وتحمددل ملددرجة (58)المميددزة ليمتلددابقين  ددع لددبا  الهربددات، وير ددل يدده  اليمنددة أل يددة

 .   (59)يجرهاحصانان  ع حالة انه اع شهيه لاما  Bigaمشهه لهربة 
بهاصيدد  منظددر لمتلدداب   ددع  ربددة يحددتفظ متحددف بنددع لددويف بجددزب مددن  بدد  صددور 

Biga را هاا يه  اليمنة أل ية مملدكاا باللدو  ليحدث األحصدنة  يدة بدحل  (60)(22)شكل
المزيدده مددن الجهدده والتقدده ، ومملددكاا اليجددا  بيلددرا ، ويميددز  رهاب المشدداركين  ددع لددبا  
الهربات المكون من  ميص بهون أكما  وتغ ع رأل  صوحة لميكة ليحمايدة مدن حدواهث 

لبا ، وتشير به  البقايا أ يدة رأس المتلداب   لدة وجدوه بقايدا لكتابدة يونانيدة، لكنهدا ال
 تًشت بالكامل تقريباا، وربما كانت تشير  لة ال  المتلاب  الفا ز  ع اللبا .     

                                                           
53)

 Lindsay, J. (1965), p.142.  
54) 

Lindsay, J. (1965), pp. 142-3. 
55)

 Gasiorowski, S.J. (1931), A Fragment of a Greek Illustrated Papyrus from Antinoë, Journal 

of Egyptian Archaeology 17, N
o.
 1/2, May, London, p. 6. 

56)
 Milne, J.G. (1913), p.161. 

 (. 662) ، وتحمل ر  يير منشورة (57
 . (CG 26800)يير منشورة، ومحفوظة تحت ر   (58
 .(CG 26456)ر منشورة، ومحفوظة بالمتحف المصري تحت ر   الملرجة يي( 59
 .18، كتالو  ر   1997وزارة الثقا ة، المجيس األ ية لآلثار، متحف بنع لويف،   (60
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نقش  يدة اله امدة اليلدر  الوا هدة  نده مدهصل نتتبل نفس الفهاليات  ع مصر من صًل 
، ويتكون من شكيين يصوران  ا زين (61)(23)شكل بكو  الهكةأوركلترا المبنة المهر  

لددر، صددور وجدد    ددع لددبا  الهربددات التددع يجددر كددل منهددا حصددانان تددابهين لحددزب الصو
أحههما بالمواجهة الكامية وكننما يقو  بتحية الجمهور واألحصنة بالمجانبة، ويقب   ية 

ل المتلددابقين وتددحكر لددو  بيمنددا ، ولددهفة نصيددل بيلددرا ، ويرا دد  األشددكال نقددوش تشددج
دور Kalotychos -د، ورصدر يدحكر ديهديش كدالوتيصوسDoros-ديهيش هوروس د، وصو

  .(62) و  الميهالية الول ة لق هة نليي من أصمي   ربة يجرها حصانان بالمواجهة
 ثر  ية ه امة تتول  األ مهة األربهة التع تتقه  الصالة األمامية لمهبه الرأس اللوهاب 

هيوها  ده  رهميدة، وتحمدل هدح  اله امدة نقشداا يشدير  لدة  هدهاب المهبده  لدة باإللكنهرية، ي
اإللهة التع بفليها شوفيت  ه  ايزوهوروس  قب لقو   من  و   ربت ، ويهتقه أن هحا 
اللددقو  كددان أثندداب  هاليددات لددبا  ليهربددات باللدديرك صاصددة  ددع ظددل الددتصها  كيمددة 

النقددوش لتصددف الهربددة الهاهيددة أو ، وورهت هددح  الكيمددة  ددع (63)بمهنددة  ربددة òχημαد
 ربدة اللددبا ، ويددرجر الدتصهامها  ددع لدديا  لدبا  الهربددات  ددع ظدل مهر تنددا لاحددهاث 
المفز ة والهموية التع تواكب تيك الفهاليات بلدبب التندا س الشدهيه، ولهدل هدحا يفلدر لندا 

ببها ولكدن تقهي  صاحب اإلههاب مهبهاا كامًا لإللهة الشا ية ليس  ق  ألن  همد  شودفيت بلد
 أيلا ربما ألن  نجا من موت محق  ألفل أرجل األحصنة و جًت  ربات اللبا .  

تحمل برهية من أن ينوبوليس صدورة ميوندة نداهرة ليغايدة لصملدة مدن متلدابقع الهربدات 
(، ويرتهون 24باإللا ة  لة أجزاب من متلاب  لاهس يقف كل منه  بجوار اآلصر)شكل

لمتمثل  ع  مديص يهيدو  مه دف وم دزر يصدل حتدة أ يدة جميها زي لبا ات الهربات ا
الركبة مدل تجهيدزات أصدر  متمثيدة  دع حدزا  وصدوحة حاميدة، ألدوان المهدا ف صلدراب 

، (64)وزر اب وحمراب، وهع األلوان المرتب ة بفر  األحزاب المشاركة  ع تيك الفهاليات
ث يبهو أنه  وا فون ويبهو أن ه  ب المتنا لين  ع لبا  الهربات يقفون  ع الليرك، حي

ويتنهبون ليلبا   ع ملاحة  لاب ويحي  به  لور حيث صوروا أما   نصر مهمداري 
بشددكل القددوس، ومددن المحتمددل أن هددحا القددوس يمثددل الهقددوه الصاصددة بمبنددة اللدديرك، أو 

، أو ربما البوابات، حيث رأينا مثل تيدك Arenaالحاجز الفاصل بين المشاههين وبين ال  
همارية لإلشارة بشكل صدرير  لدة مبندة اللديرك  دو   ليفلداب مدن مهيندة التكوينات الم

Dougga (65)بتونس   . 

                                                           
61)

 Bowman, A. (1986), p.217, Fig.135.  
62)

 Lindsay, J. (1965), p.142. 
63)

Naerebout,F. (2007), The temple at Ras El-Soda: Is it Isis Temple? It Greek, Roman,  

Egyptian,or neither? And so what? in:Bricault, L.,(ed.), Nile into Tiber, Leiden, pp.507f, note4. 
64)

Gasiorowski,S.J.(1931),pp.1-9,pl.1;Turner,E.G.(1973),The Charioteers from Antinoe, 

Journal of Hellenic Studies 93,London,pp.192-5,pls.III-IVa.;Bowman,A.(1986),p. 123, Fig. 73.   
65)

 Dunbabin, K.M.D. (1982), pl. 8, Fig. 17; Toynbee, G.M.C. (1948), p.31, pl. III, Fig.5. 
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يصور جزب من   هة تراكوتا متلابقاا يهتيع  ربة لبا  يرتهي تونيك وم زراا  صيرين 
ويحي  بهما حزا ، يظهر  ع مواجهدة المتلداب  بقايدا أجدزاب مدن الهربدة، وييتصد   يدة 

. ولمت مجمو ات التراكوتا اآلتيدة (66)يفع من أحه األحصنةالجانب اآلصر النصف الص
من مصدر بهلدا مدن تماثيدل الفدا زين  دع لدبا ات الهربدات، وجداب مهظمهدا  بدارة  دن 
أجزاب من تماثيل تصل حتة ألفل الجزع، وأمكن التهرف  ييه  بلهولة من صًل الزي 

اٍ  مددن الجيدده، ويملددك المميددز لهدد  كمددا نددرا   ددع برهيددة أن ينوبددوليس، ويحددي  بالر بددة و
األشصاص المصورون  ع بهد  األمثيدة بيلدراه  بلدهفة النصيدل وبداليمنة  كييدل اشدارة 

، والتكوين الجلمانع  يها يشير  لة البناب الريالع، وجداب بهلدها م رصداا (67) لة الفوز
 . (68)بفترة القرن االثالث

 األسلوب الفني:
 حركة الجسم. -أ

لهرالة بهي ة تصويرية متقاربة ومتوازنة ليغاية، حيث صور الفنان الحصانين مولوع ا
يوًحدددظ هرجدددة  اليدددة مدددن ا نلدددبا ية لددده  الحصدددانين متمثيدددة  دددع حركدددات متنالدددقة 
ومتجانلددة، ونجددر الفنددان  ددع  بددراز حالددة مددن التندداي  واإلنلددجا  التددا  بينهمددا، وتهكددس 

يداا را هداا يدن   دن تفداه  التههاهاا مبرمجاا إلصتيارها لتشارك  ع اللدبا ، وتشدكل  مدًا  ن
م يدد  وتددهريب مثددالع، وكيهددا أمددور تولددر أنهددا صيددول مميددزة. تمتهددت األجلددا  بقددوة 
ممزوجددة بالرشددا ة، وتمددت مهالجتهددا بشددكل  بيهددع، وحلددك  ددن  ريدد  حركددة الجلدد ، 
وولل األرجل األمامية المرتفهة أل ية والصيفية المًملدة لدار ، وكيهدا أمدور تتفد  

ع ال بيهة، وكل حلدك يهدزز ا ن بداع بالحركدة الحيويدة ليجلد . كمدا مل ولل الحيوان  
نجدر الفنددان  دع التحهيدده الجيده ليهلددًت بمن قدة الصددهر واألكتداف والمدد صرة واأل صدداح 

 ليشير  لة التشرير الصحير، وتشير مًمر الوج   لة أن الحصانين نالجين. 
 

األرجددل األماميددة أ صددر مددن يًحددظ، بددالري  مددن  قددهان الكثيددر مددن أجددزاب األرجددل، أن 
الصيفية التع بها الت الة والحة، ويبهو أن هحا الميمر كان بمثابة تقييه  نع ت  تبني  مدن 
 بل الفنانين  هيما  نده  يدامه  بمهالجدة هدحا ال دراز لاحصدنة  دع ولدل الهدهو  لامدا ، 

الفنيددة ومددن الميفددت لينظددر أن  نددانع مصددر  دده تبنددوا هددح  المهالجددة بشددهة  ددع األ مددال 
اللكنهرية، حيث يمكن رصه الههيه منها لمن الصيول الوارهة  ع مناظر شواهه القبدور 

                                                           
66)

 Attula,R.(2001), Griechisch-Römische Terrakotten aus Ägypten, Rostock, S.172, Kat.Nr.69. 
67)

 Dunbabin, K.M.D. (1982). p. 321, no. 608. 
68)

 Allen, M. L. (1987). The TerraCotta figurines from Karanis: A Study of Technique, Style 

and Chronology in Fayoumic coroplastics, I, Ann Arbor. p. 558, no. 167. 
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، وهدع نفدس المهالجدة (69)ومن  بل  ع مشاهه األحصنة التع ترجل لهصر الهولة الحهيثة
 (.  21)شكل التع التصهمت  ع صيول  ربة التراكوتا بالمتحف المصري

 

مهد   دع حصدانع المتحدف المصدري، ونيملد   دع  ع  ظهار ميمر  نع رصدر نجر الفنان 
مهظدد  األحصددنة المصددورة  ددع ولددل الحركددة، ويتمثددل  ددع تصددوير  دد  الحصددان يالبددا 
مفتوحاا، ويهتقه أن اللبب الر يلع  ع حلك،  لة جانب أن  يلا ه  ية التنفس، يتمثل  ع 

ره  هددل شدده لقمددة اليجددا  التددع تهبددر هاصددل  دد  الحصددان بصددرامة   فددتر الفدد  هنددا بمثابددة 
الحصان ليلغ  الحي يتهر  ل  من  بل لقمة اليجا  الملدتصهمة لكدبر جمدا  الحصدان، 
ويفتر الحصان  م  هنا احتجاجا من   ية لغ ها،  قه كاندت تد هي  دع بهد  األحيدان 

  لة   ل أو تمزي  أللنة األحصنة.
 

يبددهو أن  ددراز حصددانع المتحددف المصددري مولددوع الهرالددة ومههددا تماثيددل ألحصددنة 
اثية، أصبحوا يمثيون أ ما ا را هة جابت تقييها ل دراز مدن األحصدنة يهتقده أند   مدل مم

أن  ظمداب الفندانين تههدهوا بتشدييه  مفقوه ألحه أ ظ  النحاتين اإليريد ،  مدن المهدروف
 ع أوليمبيا  Bigaeو Quadrigaeمجمو ات كامية لهربات مرتب ة باللبا ات من نوع 

Kalamis –األثينددع الشددهير كددا ميس النحددات ومددهن أصددر ، ومددن هدد  ب
، وكددحلك (70)

 هما من النحاتين القً ل البارزين  ع  ترة الهصر الكًلديكع  ،Onatasالفنان أوناتاس 
 دا   Onatas الفندان  ،(71) المبكر الدحين نفدحوا أحصدنة و ربدات برونزيدة را هدة الصدنل

Hieroبا شددددتراك مددددل كددددا ميس  ددددع تنفيددددح مجمو ددددة لهربددددة لددددبا  ليميددددك 
ابددددن  

Deinomenes  وأصو وصييفدة الميدكGelo  مدن لديراكيوز، والدحي  داز بلدبا   ربدات
 . .(،  468-476بدين  دامع ) 76،77،78ربا ية ولدبا  أحصدنة  دع أوليمبيدا أر دا  

صدنل الهربدة، ومدن  Onatasوكان يتكون من  ربة برونزية ويقدف بدهاصيها لدا   وأن 
، ونفحت  (72)تنفيح ، بينما نحت كا ميس األحصنةالمحتمل أيلا أن تمثال اللا   كان من 

 ربة لبا  ربا يدة ليفندانين براكلدتيييس الدحي صدنل اللدا   بينمدا نفدح كدا ميس الهربدة 
 . (73)واألحصنة

 

                                                           
69)

 Liebowitz, H.A. (1967), Horses in New Kingdom Art and The Date of an Ivory From 

Magiddo, Journal of the American Research Center in Cairo 6, Cairo, pp.130-132, Figs.3,5; 

Hemingway, S.(2004). p.101, note 87. 
70)

 Boardman, J. (1985), Greek Sculpture, The Classical Period, London., pp 79f. 
71)

 Rachet, G. (2005), Lexikon der griechischen Welt, Hamburg, S.160; Hemingway, S. (2004), 

pp.85,127; Richter, G. M. A. (1959), S.279. 
72) 

Pausanias, VI, 12,1; Hyde, W.W. (1921), pp. 264, 267-8. 
73) 

Hyde, W.W. (1921), p,268. 
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يقابينا تقييه  ندع را دل  دع حصدانع الهرالدة، ويتمثدل  دع تصدوير الحصدان را هدا رألد  
، وأن الفندانين اإليريد  (74)ن مصدر القهيمدةأل ية، وربما ت  التهارة هحا التقييه الفنع مد

ومددن بهددهه  الرومددان وجددهوا  ددع هددحا التقييدده لددالته  ليهبددروا  ددن مقددا  و صددر و ددزة 
 18الحصان الحي يلتمهها من  زة  ارل .  يكع تصور  ريقاا من األحصنة  ع األلدرة 
ر  المصرية، وإلظهدار الفدر  بدين األحصدنة وإلبدراز الحصدان الدهاصيع كدان يدت  تصدوي

ورأل  مر وع أل ية  ع ملتو  أ ية من الحصدان الصدارجع أو يتقده  رألد  المر دوع 
ثية أو األلالية  أل ية لاما   ييً  ن الحصان الصارجع، وهح  الهي ة مثيت ال ريقة المو
لتصوير حيوانات  ع  هة ملتويات، ويبهو أن تصوير الحصان بهح  الهي ة جاب أللباب 

الدرأس مر و داا أل يدة أثنداب الفهاليدات المصتيفدة التدع يشدارك جلهية ت هي  لة أن يظدل 
 يها، وحلك ليلا ه   ية التنفس ويقيل من ال رابات نبلات القيب وبالتالع التقييل من 
مهاناة الحصان، حيث يد هي انصفدا  الدرأس أللدفل  نده اللدبا   لدة شده أوتدار الر بدة 

نظدر أللدفل يفقده الحصدان التركيدز واللدغ   يدة القصدبة الهوا يدة، باإللدا ة  لدة أن ال
  ية اللير  هماا  ع ملار  الصحير.  

يوهدده تصددوير الهربددة التددع تجرهددا أحصددنة تمتدده ر ولددها لامددا  كمددا نراهددا  ددع تمثددالع 
الهرالة بمثابة  نصر مماثل وجده مبكدراا  دع الفدن األرصدع  دو  أواندع  دراز الصدورة 

لبه  مل ظهور أجدزاب مدن م صرتهدا اللوهاب، حيث تونظ  األحصنة  لة جوار بهلها ا
 ع أليوب أ رب من أليوب الثًثة أرباع، والتمر هحا التقييه  ع الهصور الًحقدة،  قده 
كددان مفلددً تصددوير ا حصددنة مددل الهربددة بولددل جددانبع أو الثًثددة أربدداع  ددع الهصددر 

، وكان الولل األمامع ناهراا لاحصنة والهربة  ع الهصر الهيينلتع،  األمثية الهيينلتع
المتبقية  ية حلك  ييية ليغاية، مل الهي  بنن ولل األمامية كان مفلً أيلا  دع الديوب 

، لكن اصتيف األمر  ع الفدن الرومدانع المتداصر والدحي شدهه انتشداراا (75)الصورة اللوهاب
ددرر والددهاا لتصددوير الهربددة وا ألحصددنة بالمواجهددة، حيددث شددهه هددحا الهنصددر انتشدداراا وكو

كثيراا مل الهمًت والفليفلاب منح القرن الثالث  صدا هاا، وحلدك  يدة  كدس الولدل  دع 
الفن الرومانع المبكر الحي شهه نهرة  ع تصوير هحا الهنصر وا ترن أكثر بالشصصديات 

                                                           
74)

 Saleh, M., & Sourouzian, H. (1986), Die Hauptwerke im Ägyptischen Museum Kairo: 

Offizieller Katalog, Mainz, Kat. Nr. 143. 

المبكددر لهددح  الهي ددة  ددع الحلددارات القهيمددة يقابينددا  ددع تصددوير أحصددنة الحلددارة المصددرية  التصددوير
القهيمة وهع تقفز أل يدة و دع حالدة انده اع شدهيه لامدا  وتجدر  ربدة ويود ر  بهصدر تحدوتمس األول، 

 ة لمن منظر مهركة  ية جهران مدن  صدر هدحا الميدك تصدور  وهدو حيث تظهر األحصنة بهح  الهي
 –حدوتع چيتهقب  هواا، كما نجه أمثية مبكرة لنفس الهي ة لاحصنة لكن  ع مشاهه صديه  دع مقصدورة 

        د.ب يبة Userبالنوبة والم رصة أيلا بهصر تحوتمس األول، و ع مقبرة  Debeiraحتب  ع 

Liebowitz, H. A. (1967), pp.130-132, Figs.3,5. 
 
75)

 Beazley, J. D. (1927). Fig. 12. 
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األحصدنة باألماميدة الشدهيهة  ، لكن لد  تهده تصدور(76)األل ورية مثل هيييوس و يكتوريا
كما كاندت  دع الهصدر األرصدع، بدل ظهدرت أجلدا  األحصدنة تتشدهب وتنفدر  بدهرجات 
متفاوتة نحو الصار  يميناا ويلداراا، ويوجده  دع حالدة الهربدة ربا يدة األحصدنة زو  مدن 
األحصنة متماثيين تماما، وتتج  رألاهما بالتناوب نحو الصار  أو الدهاصل، وهدع األكثدر 

 ا لمتلدددابقع الهربدددات  دددو  الفليفلددداب وبهددد  األ مدددال األصدددر   دددع  صدددر شددديو
، بينمدا كدان مفلدًا اتجدا  ر وس األحصدنة نحدو الدهاصيع  دع (77)اإلمبرا ورية المتنصر

 حالة الهربة ثنا ية الحصنة، وهع الهي ة المقترحة لحصانع البحث.

   حزاما الصدر والبطن واللجام: -ب
ول نهاية الر بة بمن قة الصهر وحول الجل  هو ا لدتفاهة الههف من الحزا  المزهو  ح

الكامية من القوة المزهوجة ليصهر واألكتاف والجل   دع جدر الهربدة، لدحا حدرص الفندان 
 ية تصوير الحزا  المحي  بالر بة  نه  ا هة الصهر بهيها  ن حركة األرجدل األماميدة 

لددبب أي تددوتر  ددو   لددًت بالكامددل حتددة  يهيدد  حركددة األرجددل األماميددة ولكددع  ي
األكتاف. ونفح حزا  الدب ن ييتدف حدول الجدزب األمدامع مدن الجلد  صيدف أ يدة األرجدل 

ويهتبر حزاما الصهر والب ن من الهناصدر اللدرورية جدهاا ليحصدان، األمامية مباشرة، 
 ح يلددمحا ليحصددان أن يحفددظ الهربددة  يددة ملددا ة مددن الحصددان ممددا يلددا ه  يددة  دده  

أو انقًبهددا، وأه  الددهور  صددان بالهربددة وبالتددالع  دده  كلددر الهربددةاصدد ها  مدد صرة الح
الحيددوي لتيددك األحزمددة التددع ت ددو  أحصددنة اللددبا  وحلددن ترتيبهددا  لددة أن بهدد  تيددك 

Torquatosاألحصنة حميت ال  الم و  )نلبة  لة ال و ( 
(78).  

 

ع يوجدده  ددع الوا ددل نو ددان ر يلدديان لتجهيددزات الصيددل الددتصهمت  ددع الهصددر الرومددان
و تصتيف كثيرا  ن ما هو موجدوه حاليدا  دع حياتندا المهاصدرة، وهمدا نيدر الر بدة ونيدر 

، وظهدر (79)الظهر، وكان نير الر بة يلتصه   ع حالة التصها  حصان واحه لجدر الهربدة
 ييًا  ع الفن، ويبهو ان  تواجه  ق  صًل الهصر اإلمبرا وري المتنصر. أما نير الظهدر 

The Dorsal Yoke نلف مدن جهداز متشدهب ومتفدرع، مدن المحتمدل أند  صدنل مدن  يتد

المههن  ع الهصور الرومانية وكان يولل مباشدرة  دو  ظهدر الحصدان صيدف الكواهدل 
ويثبت  ع مكان  بوال ة حزامع الصهر والب ن، وكان يثبت شري  الصدهر  لدة حيقدات 

صدنة الفرهيدة أو  ية جانبع النير لتملك الههة  ع مكانها، والتصه  نيدر الظهدر مدل األح
 ري  األحصنة  ع الهربة الواحهة، و نه وجوه أكثدر مدن حصدان، كدان يلدتصه   لديب 
ربما من الصشدب، ليدرب  النيدر  دو  كدً الحصدانين و دع منتصدف الهدريش، ويمكدن أن 

                                                           
76)

 Dunbabin, K.M.D. (1982), pp. 70-71-72, notes 39.                                                                       
77) 

Dunbabin,K.M.D.(1982), pls.6(Figs.8-9), 7(Figs.10-11,13), 8(Figs.15-17,19), 9. 
78)

 Toynbee, J. M. C. (1948), p.28. 
79)

 Bender, H. (1978), Römischer Reiseverkehr, Stuttgart, S. 28, Abb. 19. 
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، ويلا ه  لديب (80)نر  هحا القليب  ع الههيه من مناظر تح   الهربات  ع اللبا ات
ظ حركدة األحصدنة لكدع تتحدرك لدوياا كفريد  واحده، ولهدل الوصل الصشبع هحا  ية حف

المتنمل  دع هدحين النيدرين يمكدن اإللدتنتا  بدنن الندوع الثدانع هدو الملدتصه  مدل أحصدنة 
المتحددف المصددري مولددوع الهرالددة لوجددوه حزامددع الصددهر والددب ن كهنصددر ألالددع 

بت مدزوهة لتثبيت النير   ح نًحظ أن مهظ  الهربات التع تجرهدا حصدان واحده  قد  جدا
ب و  لير بة  ق  هون تزويهها بحزامع الصهر والب ن لهه  الحاجة  ليهما، والدتصهمت 
األحصنة المزوهة بهحا ال و   ع  مييات الجر التع تحتا   لدة القدوة أكثدر مدن اللدر ة 

، أمددا (81)مثددل ر ت  حددن الحبددوب أو  ربددات نقددل الركدداب والبلددا ل وتوصدديل البريدده
لدة لدر ة و دوة مهداا مثدل اللدبا ات  إنهدا تلدتيز  حزامدع الصدهر الهمييات التع تحتا   

 والب ن مها.
 

تمثيت نق ة الجر  ع حالة التصها  نير الظهر  ع من قة صهر الحيوان،  ح تهتمه  مييدة 
الجر  ية جهه شه الحصان والحي يهتمه بهور   ية صهر ، وييهب حدزا  الصدهر هوراا 

زا  الصدهر يثبدت جيدهاا بهيدها  دن القصدبة الهوا يدة  ها ا  ع هح  الهمييدة، ويًحدظ أن حد
حتة   ي هي  لة صن  الحيوان،  يو تورك الحزا  بدهون تثبيدت ه يد   دإن أشدر ة الر بدة 
لددل النيددر أ يددة  مددة كاهددل  تلددغ   يددة األورهة الهنقيددة والقصددبة الهوا يددة، ولددحلك وو

هر لدد  يتحددرك الحصددان، و نددهما يولددل النيددر صددحيحاا أ يددة الكاهددل،  ددإن حددزا  الصدد
وبالتالع ل  تكن األحصنة مثقية. ومن المثيدر لًهتمدا  أن نًحدظ  دع هدحا اإل دار أند  تد  
تثبيت حزا  الصهر  ع مكان  بوال ة   هة من الجيه تهبر بين أرجل الحصدان األماميدة 
ث  يت  رب ها بحزا  الب ن،  ثمة هليل مازال با يا  دع بهد  األ مدال نًحدظ مدن صًلد  

 دع مواجهدة أ يدة األرجدل  Vحب حدزا  الصدهر  لدة ألدفل  دع شدكل حدرف كيف ت  لد
األمامية كما لدو كدان هنداك شدري  أو ربدا   لدا ع بدين اللدا ين حتدة يصدل  لدة حدزا  

، وهدحا مدا نيملد  مدن صدًل بقاياهدا  دع أحصدنة المتحدف المصدري (82)الب ن لييتحد  بد 
ظهدر، وهدحا يشدير  لدة وجدوه واألحصنة األصر  والنقوش المصتيفة ليحيوانات مل نيدر ال

 ا ددهة محددههة لثبيددت حددزا  الصددهر حتددة   ته ددع  رصددة لتحركهددا أو صددهوهها نحددو 
 الرأس.

 

نًحدظ  نايددة الفنددان الفا قددة باليجدا  لددهور  الفهددال  ددع توجيد  األحصددنة  لدديما الحصددان 
الصارجع  لة أ صة اليلار، والحي يبهو أن  يقدوه الفريد ،  هدو أ لدل حصدان بدالفري ، 

يولل ها ما  ع هحا المكان حيث يتميز بالصبرة والمهارة الكا ية  ع  ميية الهوران  نه و
وهع النق ة التع ت هي  لة الفوز صاصة  ع اليفة األصيرة، ويتنكه حلك  Spina رف ال  

                                                           
80)

 Vogel, L. (1969), Figs.6,11. 
81)

 Bender, H. (1978), S.14,28, Abb.2,19. 
82) 

Beazley, J. D. (1927), Fig.12; Dunbabin, K.M.D. (1982), Fig.11. 
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هاصدل اللديرك، واألحصدنة  Quadrigaمن صًل  ليفلداب صدور  ييهدا  ربدات لدبا  
 قد  وهدو الد  الحصدان  Eridanus قين يصدير بالد  متبو ة بنلدماب، وندر  أحده اللدا

 .     (83)الصارجع  لة اليلار
 

لهدل مدن أهد  المًمدر الفنيدة الموجدوهة  دع أحصدنة المتحدف المصدري هدو وجدوه بددروز 
بحددزا  الصددهر، ويوهتقدده أندد  كددان بمثابددة تميمددة أو حجدداب لجيددب الفددوز والحددظ اللددهيه 

مجدددال اللددديرك،  كاندددت األحصدددنة  والحمايدددة وهرب الشدددر، حيدددث الدددتصه  اللدددحر  دددع
    . (84)واللا قون  ية اللواب يرتهون تيك األحجبة

                                                                       الوظيفة:
تمثل  ميية تحهيه وظيفة هحا الهمل صهوبة بالغة، لهل اللبب  ع حلك يرجل لههة ألباب 

اكتشاف هح  التماثيل، وهو مايصهب من تفلير المولوع الحي منها  ه  التوصل لمكان 
من أجي  صنل مثل هحا الهمل. لكن و ية الري  من حلك  إن صغر حج  هح  المجمو ة 
من األحصنة، وماهتها، يلهنا أما  بلل تفليرات محتمية لهحا الهمل من حيث الوظيفدة 

ع أن التماثيددل الددتصهمت التددع تتوا دد  مددل مثددل هددحا الحجدد . وأولددة هددح  التفلدديرات هدد
أليرا  جنا زية، لكن لر ان ما يتبهه هحا اإلحتمال بلبب ا تقارنا  لة مهيومات أثرية 
 تشير  لة وجوه ه نات ألحصنة أو ل بقة المتلابقين  ع ألهاب لبا ات الصيل  ع مصر. 
مدددل الدددتبهاه الوظيفدددة الجنزيدددة ليتماثيدددل، ت فدددو اإلحتماليدددة الثدددانع إللدددتصهامها، وهدددع 
التصهمت كهنصر زصر ع صاصة  ع ظل الهثور  ية كثير من المولدو ات يزصر هدا 
 نصر الصيول،  قده الدتصهمت الههيده مدن ر وس األحصدنة لزصر دة األرا دك الرومانيدة 

biselliumالملماة 
، (87)(25شكل ، وليملار )(86)وكحلك مقاب  لاوانع المههنية، (85)

لة ما  حا كانت تماثيل المتحف المصري تمثل وربما يكون هحا ا حتمال ممكنا لكن  ع حا
أجزاب من تماثيل وليلت تماثيل كاميدة، حيدث الدتصهمت أجدزاب  قد  مدن األحصدنة مثدل 

 الرأس والر بة لزصر ة تيك المولو ات. 

                                                           
83)

 Toynbee, J. M. C. (1948), pp.30-31, pl. II, 4. 
 حميت به  األحصنة أحيانا لهف نصيل مر قة باليجا  كنوع من التفا ل بالنصر  ع اللبا  (84

 Killeen, F. (1953 ), Bread and Circuses, Journal of The Galway Archaeology and Historical 

Society, Vol. 25, No. 3/4, p.70. 

، وشدميت الولدا ل اللدحرية مة أو حجاب لجيب الحظ حدول ر بتد تميب هينا أثر لمتلاب   ربات مزوهول
 ً ه ميح  بها أجراس وألدنان ح داب، وأيلدا تثبيدت أحجدار كريمدة مهيقدة حدول ع هحا اإل ار ولل  

 ,D´Ambra, E. (2007), p.350الر بة، كما نراها  ع أحصنة المتحف المصري، وشدميت أيلدا األهيدة )

Fig.18.5..وكيها رموز لجيب الحظ ،) 
85) 

Ransom, C.L. (1905), Studies in Ancient Furniture, Couches and Beds of the Greeks, 

Etruscan  and Romans, Chicago, P.32, 
pls. VIII-XVIII.  

 .(36559) تحت ر   المتحف المصريمقب  رنية ب (86
 ،  ثر  يي  بتل بل ة.JE41578; SR 5/2286 ،المتحف المصري (87
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وثالث تيك اإلحتما ت هع ا تبارها لهب أ فال، لكن وبالري  مدن صدغر حجد  التماثيدل 
التفلددير،  غالبددا تتشددكل لهددب األ فددال  ددع األصشدداب    أندد  مددن الصددهب القبددول بهددحا 

والتراكوتا، ول  يثبت لنا وجدوه لهدب أ فدال مدن البروندز، وحلدك ألن التماثيدل البرونزيدة 
مكيفددة نلددبيا مقارنددة بالصشددب والتراكوتددا   اليهددب الصشددبية تتشددكل يالبددا مددن األصشدداب 

أرصص المواه، ويلاف لدحلك  المتبقية من األ مال الصشبية الر يلية، وتهه التراكوتا من
أن ماهتع الصشب والتراكوتا، صاصة المجو ة منها، مدواه صفيفدة الدوزن بالنلدبة لا فدال 
مقارنة بالبرونز، وأن ماهتع الصشب والتراكوتا   تجر  األ فدال أثنداب اليهدب، ويًحدظ 
ل أن التماثيل البرونزية هندا بدهون  وا ده، وهدع  نصدر ألالدع  دع لهدب األ فدال ليلده

 . (88)و و ها أما  األ فال
واإللتنتا  المرجر هنا أن مثل هح  التماثيدل كاندت بمثابدة  مدل ندحري  ده  كإهدهاب  يدة 
شرف انتصارات  ع لبا ات الهربات  ع أحه مهابه اآللهة حات الصية صاصة  يما يتهي  
بآلهددة حمايددة الصيددل والريالددة والريالدديين مثددل الهيولددكوري، وبوزيددهون  لدد  البحددر 

، والتص  األمر كحلك باإللهة أثينا  ليما  ع مهيندة (89)حامع الفرلان واألحصنة أيلاو
أثينا حيث شيهت لها  ع هحا الليا  المحابر والمقاصدير لكونهدا حاميدة لهربدات وأحصدنة 
اللبا  وكا ة المشاركين  ع  هاليات لدبا ات الصيدول، وابتكدرت كدل تجهيدزات الهربدات 

، وشيهت ال بًت الصيول، وكانت را ية لندواهي األحدزاب (90)والفرولية  ليما اليجا 
، وامتيكت هح  المن قة مهبهاا لهيدراكييس، بإ تبدار  Flaminius ع ن ا  من قة ليرك 

حارلددداا ليلددديرك، ووجددده مهبددده مماثدددل أيلدددا لهيدددراكييس مشددديهاا  دددع من قدددة لددديرك 
Maximus
الفددددوز  ددددع  . و وددددهمت تماثيددددل المتلددددابقين وأحصددددنته  أحيانددددا للددددمان(91)

الملددابقات أو لجيددب الحددظ اللددهيه  ددع األمددور الهنيويددة  امددة، ولهددل هددحا يفلددر انتشددار 
تصوير لبا ات الهربات  ع األ مال الفنية مثل التصوير، والفليفلاب، والملدار  هاصدل 

 .(92)المنشآت الهنيوية،  ليما تصوير لحظة التهبير  ن الفوز
 

يدة أن تماثيدل ألحصدنة اللدبا  وراكبيهدا نفدحت كثيدراا تنكه من صًل األهلة األهبية واألثر
من البرونز و همت  ع المهابه اإليريقية منح الهصدر األرصدع  يدة شدرف ا نتصدارات 

إهددهابات، وشددكيت وأنهددا  ددهمت منفددرهة أو ميحقددة بهربددة لددبا  ك ددع لددبا ات الصيددل، 
 ددع مصتيددف  األحصددنة  نصددراا ألالددياا  ددع تيددك اإلهددهابات،  مددن المًحددظ أن المنتصددر

اللبا ات الريالية كان يفوز مهتمهاا  ية  وت  ومهارت  الشصصية،  يدة حدين أن الفدوز 
 ع لبا ات الصيل يهتمه ليس  قد   يدة   بدال وشدجا ة المتلداب  الفدا ز لكدن أيلدا  يدة 

                                                           
88) Allen, M.L. (1987), pp.306-337, Cat.n

os
.27-42.  

89)
 Killeen, F. (1953 ), p.69. 

90)
 John McK, (1998), Horse and Horsemanship in The Athenian Agora, Athens pp. 5f, 8f, 

Figs. 9-11.  
91) 

Killeen, F. (1953 ), p. 71. 
92) 

Dunbabin, K.M.D. (1982), pp. 65-89, pls. 5-9 
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، وبلدبب الدهور الفهدال لاحصدنة  دع لدبا ات األحصدنة المشداركة مهد وحكداب جيه و وة 
تماثيل األحصنة ألدماب هون المولدو ات األصدر  المقهمدة لدمن الهربات كانت تحمل 

 ده   دع أوليمبيدا  Kleosthenesمجمو ة الهربة،  قه حكر باوزانياس أن شصص يوده ة 
مجمو ددة مكونددة مددن تماثيددل لنفلدد  ولددا    ربتدد  والهربددة واألحصددنة، وجددابت تماثيددل 

 . (93)األحصنة مصحوبة هون ييرها بنلما ها
 ددع تيددك اللددبا ات بإ امددة تماثيددل أو نصددب تحكاريددة لهدد  ولصيددوله   يلددمر ليفددا زين كددان

ونفحت  ع مواه مصتيفدة و ن جدابت مهظمهدا  و رباته  هاصل المنا   المقهلة المصتيفة،
ومن حلك أربهة أحصنة رصاميدة مدن الهصدر األرصدع المبكدر تمثدل جدزباا مدن برونزية، 

لاحصدنة المبكدرة التدع تجدر   همت كإههاب، وتهده مدن أ لدل األمثيدة Quadriga ربة 
 564لهددا  ) 54الفددا ز بلددبا  الهربددات  ددع أوليمبيدداه ر دد   Miltiades دده  و، (94) ربددة

، ويحدتفظ متحدف األكروبدوليس بجدزب أمدامع مدن (95) . (  ربة بهون الهنصر البشدري
 .(96) . ( 500-510حصان من الرصا  يهه مثال را ل لتيك األ مال، وم ر  ب  )

 

لا   الهربة البرونزي الشهير من هلفع بن لل مثال  ية هحا الندوع مدن  ويزوهنا تمثال
التقهيمات  ليما كبيرة الحج ، ويظل األشهر  ع هحا الليا ،  ح كان الهمل يل  اللا   
والهربة واألحصنة، ول  يتبقة منها لو  اللا   وبيه  أجزاب من اليجدا ، وكدحلك أجدزاب 

ا يولددر أن اللددا   كددان جددزباا مددن مجمو ددة مددن ثًثددة أحصددنة، و ددريش  ربددة، وهددح
 بمنالبة اإلحتفال باإلنتصار Polyzalosبال  بوليزالوس  شيهت  ع مهبه أبوليو بالمهينة

                                                           
 ,Samos. Millerو Knakiasالولد   علماب حصانأ، بينما Koraxو  Phoinix حصانا األ راف لومع (93

S. G. (2004), pp. 76-7, Fig. 148.      
ألددماب أي  لددما ألحصددنة لددبا ات اللدديرك، وتهدده أكثددر مددناتدد  حصددر أكثددر مددن أربهما ددة وثمددانين     

واشدتقت الكثيدر  ،وتميزت بالتنوع  بهلها ارتب  بنلماب أحصنة ورهت  دع األلدا ير، حيوانات أصر 
ها مدن ألدماب اآللهدة أو األب دال أو الشصصديات األلد ورية. والدتمهت كدحلك  من أحصنة اللدبا  ألدما

األنهدار  يدة أحصدنة  وأ يقت ألدماب أشدهر. ها من مو نها، وكان منها المصريبأحصنة اللبا  ألما
 ية به  منها. وجابت  Obeliscus كما أ ي  ال  الملية.  ية رألها Nilus تع  ل  نييوساللبا  وين

ألددماب الكثيددر مددن أحصددنة اللدديرك ملددتوحاة مددن ألددماب ألددوان و ًمددات وألددماب صاصددة مميددزة مثددل 
، وحميدت ألدماب جبدال، واشدتقت ألدماب بهد  األحصدنة مدن ألدماب الريدا ، وحمدل األبا رة والفًلفة

ال يدور = =لهدوال  نية  شر الما من ألدماب أحصدنة اللدبا  ألدماب وظدا ف وحدرف ، وكدانحوالع ثما
والحيوانددات تنثيرهددا  يددة ألددماب أحصددنة اللددبا ، ويهكددس هددحا الشددغف الشددهيه للددبا ات الصيددل  ددع 

  .Toynbee, J.M.C. (1948), pp.24,26,28-9اإلمبرا ورية الرومانية. 
94) 

Papathanassopoulos, G. (1977), pp.68-9, no.577. 
95) 

Hyde, W.W. (1921), p.265. 
96)

 Moore, M.B. (2004), Horse Care as depicted on Greek Vases before 400 B.C., Met. Mus. 

Jour. 39, New York, p.37, Fig. 3. 
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 Kalamis مدل الفندانين    مدنومن المحتمل أند  ع لبا ات الهربات  ع األلهاب البيثية،
  .Onatas (97)و
 

هي ينلتع لتكون أكثدر شدهبية، وكاندت  ع الهصرين الكًليكع والالتمرت تيك التقهيمات 
ابندددة الميدددك أرصيدددهاموس  ίνυΚακσ دددهمت األميدددرة كنيلدددكا أيلدددا مدددن البروندددز،  قددده 

Αρχιδάμος  ميددك الددبر ة  ددع بهايددة القددرن الرابددل  . . مجمو ددة برونزيددة أ ددل مددن
الحج  ال بيهع مكونة من  ربة وأحصدنة ولدا   باإللدا ة  لدة تمثالهدا  دع برونداووس 

بنوليمبيا، وحلك بهه  وزها بانتصارين  ع لبا  الهربدات  دع أوليمبيداه ر د   مهبه زيوس
 .  .(، وكاندت أول لديهة تدهصل هدح   396 دا  ) 97 . .(، وأوليمبياه  392 ا  ) 96

Απελλοςالفهاليات، و ا  بتنفيحها النحات أبيييوس 
، و ثر بنجورا أثيندا  يدة  ا دهة (98)

تصييهاا لحكر  انتصار  ع لبا   ربات  ع ملابقات أثر يرجل ليقرن الرابل  . . نوصب 
بهاصيها المتلداب ، واألحصدنة تنده ل لامدا ،  Quadrigaالباناثينايا، وتحمل نقشاا يصور 

مدن أثيندا  ربدة  Glaukonو ده   ،(99)ووجها الحصانين األول ين يتجهدان نحدو الدهاصل
الثالدث  . . بإحده   لبا  نحرية صغيرة الحج  بهه  دوز   دع لدبا  الهربدات  دع القدرن

 . (100) . .( 232و  268الوا هة بين  امع ) 137و  128األولمبياه ما بين 
 

 التأريخ:
ا تقدددهت أحصدددنة الهرالدددة  لدددة صصدددا ص نحتيدددة متهيقدددة بنحصدددنة الهصدددر الكًلددديكع 

، لددحلك يمكددن تددنريخ (101)والهي ينيلددتع  لدديما أحصددنة البددارثينون وحصددان أرتيميلدديون
ي بالهصر الرومانع، ويلا ه  ية هحا التدنريخ مًمدر األحصدنة تماثيل المتحف المصر

والتفاصددديل التشدددريحية المميدددزة  دددع هدددحا الهصدددر،  قددده ا تقدددهت التماثيدددل  لدددة المهالجدددة 
الهي ينيلددتية الجيددهة ليبندداب الهلدديع وتفاصدديل الهلددًت بددالري  مددن امددتًب أجلددامها، 

ر، وا تقدهت  لدة  ريقدة مهالجدة و ريقة تنفيح  يات الجيه، وألديوب تنفيدح الشدهر القصدي
الر بة التع نجهها مشهوهة لاما  وبها الت الة، ول  نًحظ  ع تماثيل المتحف المصدري 
مهالجة  نية تشريحية ه يقة ليف ، و ه  مهالجة و بدراز مفاصدل األرجدل، وا تقدهت كدحلك 

                                                           
97)

 Schöbel, H. (1976), Abb. 76-7.                  
98)

 Pausanias, VI, I, 6.  
99)

 Thompson, H. A., & Wycherley, R. E. (1972). The Athenian Agora, Vol. XIV, New Jersey, 

p. 121, Pl. 66.a; John McK, (1990), p.8, Fig.6. 
100)

 Hyde, W.W. (1921), p.265, note 8. 
الهصدر الهيينيلددتع، وتد  تنريصدد   امدة بددالقرن الثالدث أو الثددانع بالهيمداب حصدان أرتيميلدديون  ر أ( 101
(، Blümel, C. (1939), S. 89, Kat. Nr. 95الحصدان  دع القدرن الثدانع  . . ) Blümel .  قده ولدل  .

وحلك التناهاا  وتحهيها بالنصف الثانع من القرن الثانع  . .  ية التاريخ الهيينيلتعالبه  اآلصر وأكه 
 و يددات الجيددهمثددل صصددًت الشددهر أ يددة الحددوا ر، ومهالجددة البندداب الهلدديع، القددرا ن   ددهه مددن لددة 

(Hemingway, S. (2004), p. 87)مدن صدًل بهد  المًمدر الهيينيلدتية  هحا التدنريخ ية  جاب التنكيه، و
   ريقة بر  جل  الصبع أ ية الحصان، وكحلك  ريقة مهالجة المًبس. مثل



 13ت في آثار الوطن العربي دراسا
 

 - 184 - 

حصددنة  لددة التص ددي  المشددهوه لدداورهة، وهددو األمددر الددحي يقابينددا كثيددرا  ددع منحوتددات أ
الهصرين الكًليكع والهي ينيلتع. وا تقهت  لدة ميمدر هدا  يقابيندا  دع تماثيدل هدح  الفتدرة 
أيلدددا والمتمثدددل  دددع البنددداب الهظمدددع الوالدددر ليدددرأس، واألندددف الهدددري ، والشدددفا  

، وتتمثدل مًمدر هدح  الفتدرة الفنيدة بولدو   دع رأس لدصمة مدن التراكوتدا (102)اليحيمة
صاصددة  يمددا يتهيدد  بالبندداب الهظمددع الوالددر، وكددحلك   . . 4-5ترجددل لفتددرة القددرنين 

 .(103)صصًت الشهر القصيرة المر و ة  ييً أل ية
  

يمكددن تددنريخ الحصددانين بددالقرن الثالددث المدديًهي، وحلددك بمقارنددة لجامهمددا مددل اليجددا  
المصدور مددل األحصددنة المصددورة  دو  الفليفلدداب التددع ترجددل لدنفس الفتددرة، وي كدده هددحا 

ية الشهر )شوشة( أما  جبهة الحصان وهدع مدن المًمدر الفنيدة المميدزة التاريخ وجوه كت
لهح  الفترة، وكحلك شهر المهر ة ال ويل المصفف والمفرو   و  القفدا، والدحي يهده مدن 
أه  مميدزات هدح  الفتدرة  يدة  كدس شدهر أحصدنة الفتدرة الكًلديكية الدحي نفدح متموجدا 

لهصدر الهي ينيلدتع وبدهون شوشدة الشدهر ، ونفح  صيراا  ع أحصدنة ا(104)ومنتصباا أل ية
 األمامية. 

 

يمكن التنكيه  ية هحا التنريخ مدن صدًل مقارندة حصدانع الهرالدة بدر وس أحصدنة مدن 
، وحلك (105)التراكوتا من أجورا أثينا م رصة  بقا ل بقات الحفا ر بالقرن الثالث الميًهي

ن، والشدهر المفدرو  وحلك من حيث وجوه كتية الشهر المنتصبة أ ية الجبهة بدين األحندي
أ يددة منتصددف القفددا وينلددهل  يددة الجددانبين، والوجدد  الممتيدد ، و ريقددة مهالجددة اليجددا  
وتجهيزات  التع تتف  جميهها مل لجا  حصانع الهرالة صاصة  يما يتهي  ب ريقدة تنفيدح  
وتصميم  بنفس الهي ة  ليما وجوه األزرار الههيهة الميحقة باليجدا ، ويلداف لمدا لدب  

نددح نهايددة القددرن الثددانع المدديًهي أصددبر تصددوير  ربددة اللددبا  ومههددا األحصددنة أندد  م
باألمامية، وهو الولل المقتدر  لحصدانع المتحدف المصدري مدن صدًل هي تهمدا،  ا دهة 
لهح  الصورة وأصدبر أكثدر شديو ا  يدة  مدًت و ليفلداب القدرن الثالدث والدتمر نفدس 

 التقييه  ية أ مال القرن الرابل الميًهي.
 

 كه التاريخ اللاب  مجمو ة أحصنة من التراكوتا  ثر  ييها بكرانيس بالفيو ، م رصة ي
، (106)بالقرن الثالث المديًهي، وحلدك  بقدا ل بقدات الحفدا ر التدع  ثدر  يدة التماثيدل بهدا

وتتف  مل حصانع الهرالة  ع كثير من التفاصديل،  دالر وس كبيدرة، والر بدة بالمجانبدة 

                                                           
102)

 Kozloff, A. (1981). Animals in Ancient Art, From the Leo Mildenberg Collection, The 

Cleveland Museum of Art, Cat. N
os.

 134-5. 
103)

John McK, (1998), p. 22, Fig. 34. 
104) 

Kozloff, A. (1981), Cat. N
os.

 134-5 
105)

 John McK, (1998), p. 22, Figs. 35-6. 
106)

 Allen, M. L. (1987), pp. 308-316, nos. 28-31. 
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مددل ان بدداع بددالقوة واإلصددرار  يددة الفددوز، لددحلك يهتقدده أنهددا بالكامددل، والفدد   ددري  يح
أحصدنة شداركت  ددع لدبا ات اللدديرك صاصدة  ددع ظدل وجددوه  كييدل نبدداتع أ يدة الجبهددة 
مثبت بشري  جيدهي  نده الحيد ، و كييدل رصدر حدول الر بدة، ويوجده  دًهة حدول الصدهر 

جبهدة، ونظد  بدا ع مزصر ة بثًث كرات. يه   هحا التنريخ أيلا الشهر المندتفخ أ يدة ال
الشهر  ع صصًت  ويية أ ية القفا، والحيل مقوس  نه بهايت  ثد  ينلدهل أللدفل، وجداب 
بهلها من المنازل والبه  اآلصر مدن المهبده الجندوبع  دع  بقدات أثريدة م رصدة بهدح  
الفترة، وي كه هحا التنريخ أن هحا ال راز من تماثيل األحصنة تو ف صنه   ع التراكوتا 

قددرن الرابددل المدديًهي، وأن الكثيددر منهددا جددابت مددن أنقددا  أثريددة م رصددة  بددل بحيددول ال
، وتنتع  ترة القرن الثالث تحهيهاا متفقة أكثر مل تداريخ األحصدنة (107)حيول القرن الرابل

مدن جهددة ومددل وظيفتهددا مددن جهددة أصددر  مددن حيددث تقددهيمها  ددع أحدده المهابدده التددع كانددت 
هدده ا  تددراف بالملدديحية كإحدده  الددهيانات مازالددت نشدد ة  ددع هددحا القددرن  بددل هجرهددا ب

المهمول بها  ع اإلمبرا ورية مل بهاية القرن الرابل الميًهي، ولهدل هدحا يفلدر لندا كمدا 
لب  كثرة مشاهه لبا ات الليرك من صًل الفليفلاب والحي واكب  نهرة بل انهها  وجوه 

 تماثيل لنفس المغز . 
 

 الخاتمة ونتائج البحث:
 ة هحا البحث اآلتعانلتصيص من هرال

  أن تماثيل صيول المتحف المصري البرونزيدة مولدوع الهرالدة جدابت حات  دابل
صداص ومثيددت تفددرهاا مددن حيددث المولدوع صددًل الهصددرين الب يمددع والرومددانع، وحلددك 

 لكونها ميحقة بهربة لبا .

  لدديما اتجددا  الددر وس  لددة الددهاصل  -ونلددتصيص كددحلك أن مثددل هددح  الولددهية – 
 ع تصوير األحصنة يتفد   قد  مدل حلدك الندوع الملدتصه   دع لدبا ات الصيدل  الملتصهمة

وتحهيدهاا لددبا ات الهربدات والتددع تصتيددف  دن الولددهية الملددتصهمة مدل أحصددنة لددبا ات 
امت دداب الصيددل، كمددا أنهددا   تن بدد   يددة ولددهية األحصددنة التددع تصددور  ددع المهددارك 

ت الهرالدة نق دة يايدة  دع األهميدة الحربية، أو الملتصهمة  ع  مييدات الصديه. كمدا أثبتد
والمتمثية  ع مًحظة وجوه اصتًف مه  بين  ري  األحصنة الملتصه   ع جر الهربات 
واألحصنة الفرهية المصورة  ع نفس الهي ة مدن حيدث ارتفداع األرجدل األماميدة أل يدة، 

ه  وهو تصوير األرجل األمامية ألحصنة جر الهربات  ع ملتو  واحه، بينما ترتفل  ح
الددرجيين  ددع ملددتو  أ يددة مددن ملددتو  الرجددل األصددر   ددع األحصددنة الفرهيددة، ويالبددا 

 تكون الرجل اليلر . 

  نلتصيص أيلدا مدن هدحا البحدث الدتصها  ندو ين مدن تجهيدزات الصيدل  دع الهصدر
الرومانع، وهع نيدرا الر بدة والظهدر، و ده أثبدت البحدث نق دة يايدة  دع األهميدة أن نيدر 

                                                           
107)

 Allen, M.L. (1987), p.310. 
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احصددنة الملددتصهمة  ددع جددر الهربددات وصاصددة الحصددانين الظهددر هددو الددحي يصددير ل
 األول ين  ع حالة الهربات التع يجرها أكثر من حصانين. 

  أولحت الهرالة أن الرومان تبنوا كل الولا ل المتاحدة رندحاك  لدتصهامها  دع كما
أهددد  تيدددك حزامددا الصدددهر والدددب ن واليجدددا  تجهيددزات صيدددول  ربدددات اللدددبا ، وا تبدددر 

صهامها  ددع توزيددل لددغ  الجددر والمجهددوه المبددحول حددول ر بددة وصددهر التجهيددزات إللددت
الحصان وكتفي   نه لحب الهربات مما يتير ليحصان أن يملع  هما هون   ا ة حركدة 
و ددوة تيددك األ لدداب مددن الجلدد ، ومددن ناحيددة أصددر  تصفددف مددن اللددغ   يددة القصددبة 

 الهوا ية مما ي هي  لة  ه   ر ية  هرة الحيوان  ية التنفس.

 لحت الهرالة تقاليه للبا  الهربات، وأبرز تيك التقاليه تفليل الدتصها  الهربدة أو
 ع لدبا  الهربدات لدواب  دع رومدا أو  دع مدهن الو يدات  Quadrigaربا ية األحصنة 

كمددا تبرزهددا كا ددة األ مددال الفنيددة، بينمددا تهكددس األهلددة الفنيددة اآلتيددة مددن مصددر تفلدديل 
    .Bigaالتصها  الهربة ثنا ية األحصنة 

  ه  هحان التمثا ن مل به  المكتشدفات األثريدة األصدر  حات الصدية بالممارلدات 
الريالية شهاهة ووثيقة أثريدة مهمدة  يدة أن لدبا ات الهربدات و هاليدات اللديرك كاندت 
أكثر شهبية  ع الهال  الرومانع  امة ومصر صاصة صًل الهصر اإلمبرا وري، وكدان 

 ي. أحه أه  نشا ات المجتمل المصر

  أكهت الهرالة من صًل األهلة األثرية واألهبية  لة انتشار هحا الندوع مدن الريالدة
 ع ملاحات جغرا ية والهة من مصدر ولديس  قد   دع الهاصدمة،  قده تمتهدت كثيدر مدن 
ه أمراا وا هاا يمكن مشاههت   هة مرات  دع  مهن األ الي  المصرية بلبا  الهربات الحي  و

صددًل اللدديرك الددحي ثبددت وجددوه   ددع أكثددر مددن مهينددة  لدديما الحيدداة اليوميددة وحلددك مددن 
أوكلدديرنصوس، وأن ينوبددوليس، وهرموبددوليس ماجنددا، باإللددا ة  لددة الفيددو  و هنالدديا 
وأصمي ، وأن أوكليرنصوس ارتب ت بشهة بلبا   ربات الصيل، ولهبت  ع هدحا المجدال 

هينة بالصيل ولبا اتها، هوراا مميزاا حتة الهصر البيزن ع، حيث ارتب ت هيبة وجهاب الم
لدر والفريد   وكان أشدهر المتلدابقين وأكثدره  لدحراا لده  الجمهدور ينتمدون لفريد  الصو
األزر ، كمددا أثبددت البحددث أن ريالددة لددبا  الهربددات كددان مددن الريالددات حات المكانددة 
المرمو ة، وأنها كانت ريالة ارلتقرا ية، ألن مثل هح  التماثيل كانت تقه  ليمهابده مدن 

 .األثرياب أو أ راه األلر ا رلتقرا ية بل 

  نجددر البحددث  ددع التوصددل  لددة وظيفددة هددح  التماثيددل وحلددك الددتناهاا لاهلددة األهبيددة
ر دددت  دددع الفدددن وهدددع الجنا زيدددة،  ومقارنتهدددا بنمددداح  مصتيفدددة تمثدددل وظدددا ف متنو دددة  و

ظيفدة والزصر ية، ولهب األ فال، وأصيراا التماثيل النحريدة، وهدو الندوع الدحي الدتصه  كو
 لهح  التماثيل.
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  وأصيراا أثبت البحث أن مثل هحا النموح  من األحصنة بتفصيًت جلمها ومًمحها
الفنية  ليما أليوب تنفيح الشهر، وتجهيزاتها تن بد   يدة مثدل األحصدنة المصدورة  دع 

 الهصر الرومانع وتحهيهاا القرن الثالث الميًهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                         )تصوير الباحث( 2ير الباحث(                     شكل )تصو 1شكل              
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 )تصوير الباحث( 4)تصوير الباحث(                     شكل  3شكل               

  

   

 باحث(  )تصوير ال 6)تصوير الباحث(                      شكل  5شكل           

 

                            

 



 13ت في آثار الوطن العربي دراسا
 

 - 189 - 

     

 )تصوير الباحث(                  8)تصوير الباحث(                     شكل  7شكل               

 

    

 )تصوير الباحث( 10)تصوير الباحث(                    شكل 9شكل               

 

 

 

  



 13ت في آثار الوطن العربي دراسا
 

 - 190 - 

    

 ) مل الباحث( 12شكل            وير الباحث(      )تص 11شكل                

                           

                                                                      14شكل                                         13شكل                      

 



 13ت في آثار الوطن العربي دراسا
 

 - 191 - 

    

  16شكل                                            15شكل                      

 

                   

 ) مل الباحث( 18شكل                                    17شكل                  

      

 20شكل                                              19شكل                 

 



 13ت في آثار الوطن العربي دراسا
 

 - 192 - 

      

 (22)شكل             الباحث(                     )تصوير  21شكل    

 

      

 )الباحث(              25شكل                     24)تصوير الباحث(              شكل  23شكل  


