
 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 405 - 

 التحقق من التأثير المضئ فى أعمال النحت الكامل
 القديمفي الفن المصري 

 *د. نور جالل عبد الحميد
اً كبيراً منن نننننل لمدمنض قانايا  الرغم من أن الفنان المصري القديم قد كرس جزءعلى 
أن ذلن  الفننان لنم يعنرف الفنن للفنن م نا عمنال بن ل التعميمإال أنل من الصعب قبن الدينيض

لم تكنن أكنكال بابتنل دامندب تصنب ننب قنالنب بنل دنب  1نيض نال سيما نن النحت الكاملالف
جهنند نمبننابرب ممزنجننان بننالحس نالمكنناعر نا يمننان  ذلنن  الفنننان المندنننب ب بيعتننل 

جسناد بنداملها معنانب تنل الصنلبض ينحنت نيكنكل أنالمتمرس نب مهنتل ألفننا  ممسنكاً بأدنا
بننين مفننرن نمنكننانرن  نسننسننرت نامنمحننات   ندالالت م نننرب بننين المفمننن نميزنننا

لفننادم كأكنمام منن لقند أ نحتكبسنت نأمناتنن نتننت عننآ ومننن نرمسنيس ن هرقنا
. نعننم تننذنب الفننن 2عننرف الفنننان الصنننر المباليننض للجمننالكمننا  مفمننن نجننندهم المعبننرب

 نعرف أن الفن دائماً نأبداً لم يبلغ مدا  ندذا دن لسان الحكيم بتاح حتب.

 
"n in.tw Drw Hmt لفنالأحد يبلغ نهايض ا

3 

 مصنقلها نت ننرت أدناتهنبنم على نحت ا حجار تمرس المصرينن منذ نجر حاارتهم 
نكان النحنت الكامنل للتمابينل يت ننر حتى غدا ينصف بعاها بالتكننلنجيض م  منمبراته

التنسع ننب اسنتمدام الحجنر الجينرى ننب  نانتقل النقلض الكبرى مع بدايض ا سرب البالبض مع
العامنل بنال رب  يقننمحيث  جهداً بدنياً معتمد على قنب الساعدالنحت العمارب منقد ت لب 

لني  منن العنرب بم زيل البرنزات الزائدب ناكتسى نجل النحناتعتى ا حجار كب يعلى أ
فان ا عاناء ن ارتبالنسب نالمقاييس المتعلقض ب نل ن مناسبضعلى معرنض نالغبار نكان 

  .ت لبننل التكننكيل الصننحينأدائننل نننف يزيننل نال يتننر  أكبننر ممننا ي سننتمرار نننبيننتحكم بأ
نيمتلف نن النحت عن ننن التصننير نالتصننير يمندن العنين بنا لنان نالم نن  مع يناً 

رغم ان اللنحض دب س ن الينفصل عن الحائ  ندذا دن السبب الذي يجعل  اً ندمي اً برنز

                                                           
 مبجامعض عين كمس –درس اآلبار المصريض  *
  .النحت المستدير أن النحت المجسم دن النحت الكامل 1
 بأنل ببرلين للتمبال النصفب الكهير لنفرتيتب  "ان أسمان"ينما أجمل من نصف  2
(as Love poems in stone نقد رأى  )نل يمبل مفهنم الجمال نب عصر الدنلض الحديبض أ 

J. Assmann, Preservation and Presentation of self in Ancient Egyptian 

Portraiture, Studies Presented to W. K. Simpson, edited by Peter Der 

Manuelian, vol. I, Boston, 1996, 55-81; id., Ikonographie der Schönheit im 

alten Ägypten , in Th. Stemmler, ed., Shöne Frauen , Schöne 

Männer(Mannheim 1998), 13-32. 
3 A. Mekhitarian, Egyptian Painting, London, 1966, 16. 
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م نالنحننت ن يمتلنن  معرنننض دقيقننض بننال فل التننى تصنناحبها ا اننناء المصنننر مانن راً  
نب الناقع نال يحتاج النحات لمعرننض دقيقنض بنال فل  ن  ناعمالل يبدن نب الفراغ كما دن
ينجنز عملنل دنن  دننن لمنا تسناعد كاننض ا كنياء المجسنمض .ال بيعض تساعد  علنى ذلن  مب

لتصنير يفتن ذراعيل لكل ا كياء نيام إليل اجتهاد أن معرنض بفن المن نرم كما أن نن ا
كانض المرئيات ندن ما ال يست يع ننن النحنت بمحدنديتنل أن يصنل إلينلم نالنحنات يصننع 
منا ب الانء نال ل نب عملنل بقندر منا يزينل نمنا يتنر  منن الكتلنض التنب ينحتهنا نلكنن 

نعيض الحركض بن كان على نعب الفنان المصرينال بيعض دب التب تع يل الانء نال ل. 
نما يدنر ننب عقنل منن يتحنر  نأجناد تجسنيم ا كنكال نراعنى ا نسنجام بنين حجنم كنل 
 معان على حد  نتناسنبل منع العانن اآلمنر نراعنب مناسنبض التمبنال منع ددننل ن مكاننل

ننانب ا عااء مع  بيعض الكمصيض بحيث تبدن رقيقض لدى أدل ال بان الرقيقض نغلي ض 
نننب تمابينل العمنال عبنر عنن حينينض الحركنض نا نفعنال نيمنا  أن قنيض مع  بقنض الملنن م

قنندر تفعلننل نقنند ككننفت حركننات ا كننف نا ذرن نننب مجملهننا عننن مقاصنند مننن يحركهننا ب
راعنى الفننان الهيئنض  كمنا قنان حقب الهدف المنكنند منهناالمست ان نحملت الكبير من ا 

لقنائم بنل نبندا الملن  مهيبناً م الفعل مع الزي نالمنقع نكرن  الحدث نمع مرتبض اءأي تف
تناننب كنل عانن بمفنرد  منع  عمنل علنىبلحيتل نلباس رأسل ننقار  ننمامنض مفبسنل. ن

الجسم كلل ننانب ا عااء نب مجمنعها منع عمنر الكنمم م بحينث يبندن جسنم الكناب 
نالمرأب ناعماً قليل العافت م مصقنل الس ن نت هر أعااؤ  عذبض اللنن م أما أجسام 

 د جعلها مكدندب حانلض بالعافت نجعلها بارزب.الرجال نق
نمقندرتها نتعددت ا غراض منن التمابينل نومنن المصنرينن ننب كنل ا حننال بفاعليتهنا 

نمن دنا كاننت م  4مرئيض نكانت البديل عن ا جساد الفانيضالغير على استيعاب العناصر 
اء نرعننن نب انتنل نلنم الكبرب نالتننن نا جادب نقد بذل المبنالنن جهننداً ماننيض  ران

 wr xrp Hmwبلقننبهم   تهنندأ الحركننض نننب المحنناجر نالنننرن نكبننار كهنننض بتنناح

لهض نكهدت لهم كل تل  التمابيل بالتفرد نعبرت عن ايهم إال العمل المتقن لتقبلل اآلالير
 أصالض الفن نرنح الفنان.

ض القديمنض" دنذا التحقب من التأبير المائ نب أعمال النحت الكامل نب العصنر المصري"
دن منانن البحث نالهدف من دذا ا متيار تحقيب نجهض ن ر نب بعض ا عمال الفنيض  
نقد جاء محانلض أنادتنى نب  ريقض تنانل أعمال النحت بعمب دنن ا كتفاء بذكر ا بعناد 
نالمقاييس نننعيض الحجر ننصف الزي نالحليض. نقد تأبرت بتل  ال لض الجميلنض للنجنن  

ينبعث غدا عفمض مميزب ندل علنى سنعب مقصنند   اً مايئاً نب الكبير منها تأبيرنلمحت 
 نكان السؤال لماذا نكيف نما النسيلض نما الغايض؟ –من الفنان 

 الضوء في اللغة: 

                                                           
4 H. Ranke The Origin of the Egyptian Tomb Statue, Harvard Theological 

Review, 1935, 45; C. Aldred, Bild, LÄ I, 793-95. 
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منن أكنهر الكلمنات المرتب نض بالاننء  HDDن   5HD ن  كانت ا سماء

sHD فعنل الم القمر نمنها الانءم الفاض مبيضا كما عبرت عن اللنن 
م كمنا كاننت 6

 دنا  كلمات أمرى كبيرب منها على سبيل المبال ال الحصر:

iAXw
7
  wpS

8
   QH

9
   tkAw

10
 

Sw  نكذل  
11
 نمن بين أسماء وتنن :   

m rn.f m Sw nti m itn   "12" بأسمل الانء الذى نب قرم الكمس.  

نالاننء دنن النذى يجعنل –  من الانء المحي  بنل انءنالتمبال ال يائ نلكنل يستمد 
كل كئ يرى ندن الذي يسبب أحساسنا بالمادب نككلها بما ينصلل من أكعض منعكسض إلى 

انناءب التمبنال دننن نعننب الفنننان بمجمنعنض مننن عكننرب عناصننر نكننان السننبيل  عيننننا م 
 منالبعند مالمنقنعن منالكنكل منالجسم مناللنن منال لمض متتعامل معها العين ندب الانء

م نمننن دننا سننعنا إلننى ملنب ا جننناء المناسنبض  حننداث دننذا م نالحركننض نالسنكنننالقنرب
نالكمس كمصدر رئيسب للانء نالحيابم لنم نعنرف كنعباً منن كنعنب  التأبير الم لنب.

منذ نجر حاارتهم )كنكل تدبرنا دنرتها ن م 13العالم القديم قدردا كما قدردا المصرينن
بعنث  هنا مننبمنا نيمعهنا العنامنل الدانعنض لميمنان بحتمينض دنرب الحيناب نكانت من أدم (1

ن هنرت  م15ذكر نال انء الكمس ننب ايجناد البكنريضنكبير من النصنم ت 14نمنت
بالفعنل ال امنض  نكاننت(مpyr. 1478-79bبننادر ا ناكنيد الكمسنيض ننب متننن ا دنرام )

 ننف الرجننل مننن بيتننل نقنند نصننف المنننت بأنننل كنناللم يم دنناننرالكبننرى الحرمننان مننن 

                                                           
5
 Wb III, 214. 

6
وكذلك األفعال:   wbn, THnhn, XAi, THn (Wb VI, 98) 

7 Wb I, 33; Pyr. 304c, 507c, 513a, 751a, 889d, 1061f, 1078d, 1108a, 1231a, 

1680c. 

8 Wb I, 306. 

9 Wb V, 66. 

10 Wb VI, 331. 

11 Wb IV, 430. 

12 J. Bennet, Notes on the aten, JEA 51(1965), 207-209. 

13 Urk. IV, 1676, 19; J. Assmann, Sonnengott, LÄ V, 1087; id., 

Sonnenhymnen und Kult, LÄ V, 1099; W. Westendorf , Sonnenlauf, LÄ V, 

1100; W. Barta , Re, LÄ I, 156-180. 

14 W. Westendorfe, Altagyptische Darstellungen des Sonnenlaufes, Berline, 

MÄS 10(1966), 1966, pl. 15, 27, 26, 51. 
15 A. Arman, ZÄS 38(1900), 281.2; Assman, ÄHG no. 193. 
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ننننب العننالم السننفلب يمتفننب  16نعيالننل نيحننرم الكننمم مننن النقنننف لرؤيننض ننننر الكننمس
نمنع ذلن  كنان تنجينل المتنننى جهنض الغنرب ننب م 17الانء نالكئ سنى ال فم الدامس

ن مرتب تنان م نكف الجهتني18عصنر ما قبل التاريآ  بم الكرب نب عصر بدايض ا سرات
 لنسن ى كنان المتنننى يسنجى علنى جانبنلض الدنلنض القديمنض ناتنابينت نهاينننب نم بالكمس

نكنان الانننء أن حتنى كنعلض الننار اننرنرياً  ننب الغالنبم19ا يسنر ننجهنل جهنض الكننرب
المرنج من القبر صنر نب كتاب المنتى نتسبقل عبارب "نفنر  م نمن ينجن نب20للمتننى

ذب لفننتن المقبننرب مننن كتنناب المنننتى: تعنينن 92التعنيننذب رقننم ن م21نبننن اف" جميننل مكننرقل
نقند اسنتعانت اينزيس  .22للرنح نال ل ليمرج )المتننى( بالنهار نلديل القدرب ننب أرجلنل

بالسحر نب حمايض ال فل حنرس من أعدائنل نكاننت منع اآللهنض ا منرى تراقنب ابنننيس 
نتقف نب مقدمض مركب الكمس) السناعض السنابعض منن ا منى دنات( نعنن  رينب كنعان 

 .23لهض نتسي ر عليل دنن ادنى مقانمضآلمن الانء تارب عدن ا
ما زالت نب أذداننا الفترب ن 24لفترب كرنب الكمس بالذات مغزى مام عند المصريينن

العمنل  -اليق نض  -الصعند  -المفئكض  -الننر  -من الفجر إلى ال هر مرتب ض بـ الكرنب 
الندمنل ننب  -لغنرب ا نتاج م بينما الفترب من ال هر إلنى الفجنر مرتب نض بنـ ا -النكا   -

  .ًً 25أقل عمفً ننكا ا -استرماء -دبن   -أدنى  -ال فم 

                                                           
16 L. Meskell, The Egyptian Wayes of Death, Archeological Papers of the 

American Anthropological Association, vol. 10, No.1 (2001), 27. 
17 Amduat II, 7-8. 
18 M. Raven, Egyptian concepts on the orientation of the human body, JEA 

91(2006), 41. 
19 H. Willems, Chests of Life, MVEOL 25, Leiden, 1988, 122-4. 

20
رسالة ماجستير )لم تنشر  –عبد الواحد عبد السالم أبراهيم ، اإلضاءة ووسائلها في مصر الفرعونية  

 .4م، ص 1987شعبة اآلثار المصرية ،  –قسم التاريخ  -كلية اآلداب–ندرية جامعة األسك –بعد(
21 Hornung, Vally of the Kings, 136. 

22 - A. Christina , Shades of Meaning: The Significance of Manifestations of 

the Dead as Evidenced in Texts from the Old Kingdom to Coptic Period, in : 

Current Research in Egyptology 2006, Proceedings of the Seventh Annual 

Symposium University of Oxford 2006, edited by Maria Cannata, 2oo6, 1-20 

23 Amduat I, 81,7. 
24 R. El-Sayed, Mots et expressions évoquant l' dee du Lumière, ASAE 71, Le 

Caire 1987, 86. 
سيد ا سند م الدين نالتصنر الكعبب للكنن م المكرنن القنمى للترجمض م المجلس ا على للبقانض ال 25

 . 134م م 2005م  760
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ومننن م 26رن)ن نائر البننن دنن رنح رن(نوتننم ن مناآللهض المرتب ض بالاياء ا لل مبنر
م نا لنل 27نا لنل ممنتنى أرتنب منحتحننر منكنن منمننسنن منحننرس منحر ومتب مرن

أمناتنن)صنرب  بالذكر وتنن نمحبنبل  نممنالنجنمم كما  28أنزير ارتب  باياء القمر
: "أنن  تنت   نمنن نكنيد تحدث عن الانء نا كعض نأحا تهنا نتألقهنا ننفاذدنا ( الذي 3

م نكاننت 29عالياً على كل أرض  نأكعت  تـــحي  با رااى حتى نهايض كل كنئ ملقتنل"
هنا كاننت ندنب ننب حند ذات 30مقاصير العبادب نب دامل بينت العمارنض يصعد إليها بسفلم

لتزايد المستمر ل ناكيد نقد جاء نكرأمناتنن مسايراً ل رمزاً للصعند ن لل الكمس وتننم
  .31الكمسيض نب عصر الدنلض الحديبض

 32للاننء اً مصدر برغم غياب الكمس نالقمر نف نجند لل فم الم لب إذ كانت النجنمن

م  33أنزيننر تصنناحب مننيفد إلننل الكننمس كمننا صنناحبت إيننزيس  spdtنكانننت النجمننض 

نعقدت اآلمال علب النجنم بصفض عامض بالرغبض نب التحنل إليها نب  لمات العالم اآلمر 
م نقند من نب 34نعبر نب مقابر البنداري علنى تمنائم علنى ديئنض نجننم يتندلى منهنا أكنعض

كمنا زيننت السنماء الليلينض  35المل  نب متنن ا درام بأنل نجم يسين نب السماء مع أنزينر
نابيننت الدنلننض النسنن ى نعلننى اسننقف ا جننزاء الدامليننض نننب المعابنند مبننل بننالنجنم علننى ت

الرامسينم ندابن نغرف المقابر كقبر سنمنت نسيتى ا نل نرمسيس الرابنع نالسنادس 
نا مننرى بيانناء أي أنننل كننان  اءسننندكانننت ناحنندب نعينننى حنننرس  36نالسننابع نالتاسننع

                                                           
26 S. Quirke, The cult of Ra, London, 2001, 27 f. 
27 R. Grieshammer, Licht, LÄ III, 1033. 

 من قدر ضوء الشمس؛  500,005: 1اس القمر عندما يكون بدراً يشع على األرض من ضوء الشمس باألنعك 28
 .46(, ص 1984)75حممد نبهان سويلم, التصوير واحلياة, عامل املعرفة العدد 

29  Sandman, Texts 93, 14-15; Assman, ÄHG, 216. 
30 I. Shaw, Batustrades, Stairs and Alters in the Cult of Aton at el-Amarna, JEA 

80(1994), 162-6; A. Stevens, JEA 89(2003),143-168. 
 ,J. Assman, Sonnenhymnen in thebanischen Grabern, Mainz, 1983; J. Allenـن 31

Solar Hymns, in: Encyclopedia Redford, II, 146-148. 
لوحيررد ا ر وهنررا املصررد  الشررمس  أ أن  رر ا أ يعرر  أنررع علررى الرررأم مررن أن  صررو  لمررة اليررو  والنهررار  رر   "بررراد  ررو"ويررر   32

فاليو  اربع وعشرون ساعة  ما  ان اليو  اجلديد عند املصريني القدماء  ان يبدأمن السراعة السادسرة مسراءاً ,  مرا  انرب أألر  
 األحتفاأت تقا  يف املساء اعتماداً على ضوء القمر واإلضاءة الصناعية ؛

J. Bradshaw, The Night sky in Egyptian Mythology, London, 1997, 62. 
33 S. Quirke, The Hieratic Texts in the Tomb of NAKHT, JEA 72(1986), 81. 
34 G. Brunton and G. Caton- Thampson, The Badarian civilization , London, 

1928, 56. 
35  Pyr. 882-3. 
36

Von-Beckerath, Astronomie and Astrologie, LÄ I, 511. 
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 حننننرس بنننالنجم م كمنننا ارتننب  يح ننى بالانننياء القمننري نالكمسنننب ننننب ون ناحنند

sAH)م نتصننار الانننء علننى ال لمنناتكانننت عننين أندجننات ترمننز ال كمننا م 37)أنرينننن 

 .(2) ككل 38لهض للسماء نقد كانت مجرى للاياءنبأعتبار ا لهض ننت إ
نمرغنبننض سننناء نننب مدمننض  سنناعدت ا اننناء الصننناعيض علننى ملننب أجننناء مناسننبضكمننا 

ابينل ننب اينام بعينهنا حينث تببنت المكناعل التمبال أن نب العالم اآلمرم نكاننت تاناء التم
م نمن ا مانى المسنجلض للمندعن بناحري )عصنر 39حنلها نتتلى التراتيل الماصض بالكعلض

أمنحنتب ا نل( ننم مسنجل علنى لنحنض حجرينض ينذكر نينل: "نلياناء لن  مصنباح ننب 
نقند ككنف ننب مقبنرب تننت عننآ ومننن عنن م 40الليل حتى تكنرب الكنمس علنى جسند "

نالنار نب حند ذاتهنا يمكنن م 41لتنير دنيا  نب العالم اآلمر ننعض من المصابينمجمنعض مت
 ا لننل سننت عنندن الاننياء ن. ن 42ان ت هننر باننيائها نيمكننن ان تحننرب ا كننرار بعننذابها

 . تالب لل صلض نبيقض بالليل نالمنتنبال ال لمات نلما ال ندن المدان بقتل أنزير
 :ا يجابب ئ حداث التأبير الماذاتها  ننستعرض بعض ا منر المرتب ض بالتمابيل

كالمادب الممتارب للتمبال نلنننل ال بيعنب م نحجمنل م نأمتينار المنانع م نبعنض السنبل 
 المرتب ض بتقنيض تنفيذ التمبال كالصقل نالتلنين نالتلميع نترصيع العينن.

نقلنض  صنفبتهاأنلنيتهنا لتكننن نالمادب دنا  تمبال حساباتها كان لننعيض مادب نحت النقد   
نمدى قابليتها للصقل ن  الصفبض ممعقنل من أن لسهنلض تككيلها مع امان حد  مسامهام
43نلجمالها نبياض لننها نمن دنا استمدم  العاج التلنينم

 الرمنام م44الجينريم نالحجنر  
جنند    يكنن عادب ابيض نتقتصر أماكن نندن ننن بلنرى من الحجر الجيري المتماس

ملن  أماكن بالصنحراء الكنرقيض ناكنهر أمبلتنل تمبنال صنغير راكنع لل نب مصر على عدب
عرف كمادب بناء مساعدب نماصض نب تب نين تحتمس البالث بالمتحف المصري م المرمر

الممننرات نالغننرف نال سننيما الهياكننل الجنازيننض نا لهيننض با اننانض إلننى التنابيننت نأنانننب 
                                                           

37
H. Behlmer, Orion, LÄ IV, 609. 

38
 W. Westendorfe, Altagyptische Darstellungen des Sonnenlaufes, MÄS 

10(1966), pl.15, 27. 
39 A. Fakhry, The Monuments of Sneferu at Dahshur II, 2, Cairo 1961, 63-9, 

pls. 68-9 
40  Urk. IV, 177, 3f. 
41 H. Fischer, Lampe, LÄ II, 914. 
42 J. Zandee, Death as an Enemy, Leiden, 1960, 15f.; Hornung, Amduat II, 

107f. 
43 Baumgartel. E.J. About Some Ivory Statuettes from the Main Deposit at 

Hierakonopolis, JARCE VII(1968),11-14; id.,  Some Additional Remarks on 

the Hierakonpolis Ivories, JARCE VIII(1969), 9-10. 
44

J. Harris , Ancient Egyptian Materials and Industries, London, 1962; Arnold, 

Building, 27-36; C. Traunecker, Kalkstein, LÄ III, 301-303. 
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إلنى التمابينل)  ب ا نل با انانضنسنيت ما حكاء كما دن الحنال عنند الملكنض حتنب حنرس
البنالغ ارتفاعنل  o9. 204)كتمبنال الملن  منكنانرن ننب متحنف الفنننن الجميلنض ببنسن ن)

 محاجرأربع  محاجر نمنائد القرابين نا نانب نأدم  سمم نتمبال للمل  ببب ا نلم235
اكبنر ن (كيلن متر إلى الجننب الكنرقب منن العمارننض 17تبعد حنالب )من قض حتننب  نب

 . 45تل  المحاجر يرجع استمدامل إلى الدنلض القديمض
كأحجار الجرانيت نالبازلت التحقب  أن ا لنان القاتمض نقد يلتبس ا مر على البعض  ناً 

ا ااءب تستمد منن  بيعنض مكنان العمنل النحتنب نلكن نب حقيقض ا مر أن  التأبير المائ
ئم  نكلمننا ازدادت رقعننض الانننء نلنننن سنن ن إي جسننم معننتم يتننأبر بلنننن المصنندر المانن

نقنتل زادت كانض ال فل على ا رض نبالتالب زاد ا  هار نالعكنس صنحين إذا نانع 
نلم يقدم الفناننن على تلنين ا حجنار ذات ا لننان  العمل الفنب نب مكان كحين الانء.

منن القاتمض نجاء دذا بدراسض ننعب  ن اللنن ا سند اليسنت يع أحتنناء أي لننن ومنر ن
 تأبير المع نمائ لتل  التمابيل. الصقل  حداثزيادب دنا كان 

نالذدب يعبر عن الكمس نكل ما يتنلد عن نكا ها بلننل ا صفر نما يعكسل منن برينب 
ء السنناق  علننى الجسننم نلمعننان نبقيننض ا سنن ن البراقننض يكتسننب البريننب نيهننا لنننن الاننن

نلننل ممنا يزيند منن أمنذ  للعنين م مع الذدب يرتب  البريب كليض بالذدب  المصقنل نلكن
يصنفها أنهنا صنف محبنبتنل نيسترسنل لنتذكر برديض تكستر بيتى ا نلى نم لمحبنب ي

المعض نذراعادا تلمع أكبر من الذدب م نتصف حتكبسنت  هنردا أمنام رعايادنا بأنهنا 
التمابيننل  تسننتكمل بهننا ديئنناتمننادب مفاننلض كناننض نذدننب م نالننذدب دننن لحننم اآللهننض م ن 

كان اللنن م كما  JE 37417ام المل  تحتمس البالث بالمتحف المصري  ال الملكض إيزيسكتمب
المفال  س ن التنابيت الدامليض ندب دنا ترب  المتننى بإلل الكمس نتكير إلى التحنل 

نكاننت صنفض لحتحننر نتحننت )  HDبنجناح إلنى كينان سنماني. كمنا اسنتمدمت الفانض

تحب لبعض التمابيل كتمبال المل  سيتى البانب ننب نب أافاء لمعض نبريب مس( 46نالقمر
 .47ندن من أجمل التمابيل الملكيض(EA 26)المتحف البري انب

نمازال العلماء ممتلفين نب تحديد اسنتمدام الزجناج نأنناعنل نلكنن منن المؤكند اسنتمدام 
ا نبسننيديان ندننن ننننن مننن الزجنناج البركننانب ال بيعننب منننذ عصنننر مننا قبننل التنناريآ 

اً صنع المصرينن منل أنننان نألننان ممتلفنض نكنان كمنادب المعنض نبراقنض محببنض نتدريجي

                                                           
45 Ian M.E. Show, Chapter 13, The 1986 Survey of Hatnub, Amarna Reports IV, B.Kemp. 

Egypt Exploration society, London, 1987, 160: 167; W. Helck, Alabaster, LÄ I, 130. 
46 R. Fuchs, Silber, LÄ V, 939-946; E. Hornung, Der äg.mythos von der 

Himmelskuh, OBO 64, 1982, 37. 
47 E. B., Some Thoughts on Seti II K The Good –Looking Yong Pharaoh, in : 

Studies on Ancient Egypt in Honour of H. S. Smith, London, 1999, 39. 
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ناستمدم نب الت عيم بصنرب ناسعض نب عصر الدنلض الحديبض نلكن لم تصنع منل تمابينل 
  48كبيرب لسهنلض كسر  نما تم صنعل يكنن صغير الحجم 

 لنبننض نالنانننل علننى نعننب بالهنندف مننن التمبننال نمكانننل نمامتننل الم المتمننرس نالفنننان 
متيننار المنقننع نملننب ا جننناء المناسننبض حنلننل مننن ا منننر الهامننض نننب دننذا . ناالمناسننبض

المناننن نبمعرنننض المكننان ا صننلب للتمبننال )أن تيسننر ذلنن ( نسننت يع أن نحنندد الغننرض 
المرجن منل بصنرب أكبر دقض نالتمبال بصفض عامض نفذ لكب يكنن لل عفقض بعالم ا حياء 

علنى ذلن  عليهم من أجل استمرار صاحبل نال أدل  م نمتنكفً ن منصنالً بهنبالتالى يكن
نالنرؤنس  مندنن باسن اً يدينل متقنبفً للقنرابين G7102 من التمبال النصفب نب مقبنرب أيندن

ديض   النجن  ب لتها المعبرب نمكانها المميز نالغريب نب البئر المؤ(تل1)صنرب 49البديلض
القرابين نلكنهنا بمنقعهنا دنذا نأمالنض  منها نب مكان تقدمض لغرنض الدنن نلم يككف عن إى  

 .50من القبرمارجض رأسها إلى أعلى قليفً نكأنها من لقض 
يتحنتم عليننا حتنى ال  ا ساسى للتمبال دن المزارات العلنينض للمقنابرم ن مكانالنمن دنا ن

 51بنننابأن نميننز بننين التمبننال ننننب ا رض حتننى نأن غلقننت عليننل ا  –تمننتل  ا نراب 

 qrstت"رسنننينننر ننننب المعنننى نالهننندف نتحنننت ا رض تكننننن "القنالفنننارب كب انأسننفله

ض نيهننا محننت العتمننم ن لمننض المقننابر  52للجسننمان نالحفنن  لنن دنات ناآلبنناث الجنننائزي
يهم  نها مكرسض للعالم اآلمر بمقايسل الممتلفض الفرصض لتناجد تمابيل متننعض  الن دذا ال

لتمبنال منجنند علنى سن ن ا رض ننب مكنان  ا حيناء ف عنن رؤينضنرؤي ممتلفنض تمتلن
التمابينل القليلنض التنى عبنر ماصنض ن تفسنيراتمككنف نأن نجدت التمابينل نهنب تمانع ل

                                                           
48 B. Schlick, Glassworking in; Redford Encyclopedia, II, 30-34; J. Cooney, 

Glass Sculpture in Ancient Egypt, Journal of Glass Studies 2(1960), 11-43. 
49 Kelley, H., Reserve Heads, Journal of Society for the Study of Egyptian 

Antiquities 5(1974), 6-12; Heike Schmidt, Zur Determination und 

Ikonographie der Sogenannten, SAK 18(1991),  331: 348; Millet, N.B., The 

Reserve Heads of the Old Kingdom , Studies in Ancient Egypt, Boston, 1981. 

نأنل من أ لب عليها  لعصر مننن نمفرنن نأغلبها من الحجر الجيري نترجع نتعدى عدددا البفبي  
بفبننن  م نأكبنر تلن  النرؤنس ارتفاعنلدذ  التسميض دن بنرمارت ننسردا على أنها سكن بديل للمتننى

 سم . 
50 Roehrig, Catherine H. Reserve Heads: An Enigma of Old Kingdom 

Sculpture, from Egyptian Art in the Age of the Pyramid. Yale University Press. 

The Metropolitan Museum of Art. (1999), 73. 
51 E. Brovarski, Serdab, LÄ 5, 874-79. 
52 Wb V, 63-66. 
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نتمبالى تننت عننآ  54نأمنحنتب البانب 53عليها نب البناء السفلب كتمبال منتنحتب البانب
JE60708 ومنن ملننض بلنن أسند

نمرتب نض  نم بندنر نتق ندن لنن أنزير الملقب بكمب 55
نتمابيننل ا نننراد تكننير نننب الغالننب إلننى قداسننض ندنر معننين يلعبننل  56بالمصنننبض نالبعننث

 . 57صاحبها نب غيادب  لمات العالم اآلمر
نميننر  59لنندفء المعابنند 58نتنندريجياً دننرب المصننرينن بتمننابيلهم مننن نحكننض المقننابر 

نسنعت التمابينل  60ذكرىالقرابين نأنفاس الكهنض نزاد الزائرين نانمان النذكر لملنند الن
  .ال نا رض الدنينيض دب نق ض ا رتكاز البابتض نمرجع كل التجارب لانء الكمس نلم

نقند  61باعتبنار أن الملن  دنن صننرب ا لنل علنى ا رضنكبرت تمابينل الملنن  بالمعابند 
 حسنا العدديض نامتيار أنال المناد نأقامض التمابيل بكبرتهنى إكانت لل ا نلنيض الكبرى 

  .الفنانين لتمبيلها
نتبنا  أكبنر ا ماكن كنديدب ا اناءب تسنترعى االننب المعبد بتم ي ل النمنذجب نجد أن  

مننن ا منناكن الم لمننض نننب أعماقننل نمننن دنننا تناجنند الكننم ا كبننر مننن التمابيننل نننب ا ننيننض 
معابند الدنلنض  ل المصنم نيما تبقى منا ماميض المتسعض المككننض ندذا نان على نج

                                                           
53 Helck, GM 24, 1997, 35 ff; D. Arnold, Der Tempel des Konigs Mentuhotep 

von Deir el-Bahari, IIMainz am Rhein, 1974, 51-3. 
54 Save-Soderbergh, Four Eighteenth Dynasty Tombs (Oxford, 1957), pl. 

LXXII. 
 نعن رمزيض اللنن ا سند  55

L. Manniche, The Body colours of Gods and Men in Inlaid Jewellery and 

Related objects from the Tomb of Tutankhamun, Acta Orientalia 43(1982), 6. 
56 J. Griffiths, The origions of Osiris, MÄS 9(1966), 53ff. 
57 M. Eaton –Krauss, Two Representations of Black-skinned Statues in Ancient 

Egyptian Painting, JARCE 31(1976), 22. 
58 W. Helck, Statuen begräbnis, LÄ V, 1262. 
59 D.O' Connor, The statues of Early Egyptian Temples: An Alternative 

Theory", in: R. Friedman, B. Adams(ed.)The Followers of  Horus. Studies 

dedicated to Michael Allen Hoffman, Egyptian Studies Association Publication 

2, Oxbow Monograph 20, Oxford, 83-98. 

نأدمهنا نحنت ننب الصنمر نقلت التمابيل حتى نب المزارات العلنيض للمقابر ننب عصنر الدنلنض النسن ى 
نمنن بنين ال قننس التنى كنان يؤديهنا الكهننض للتمبنال تببينت المكناعل حننل  –نب قلب مقصنرب القربان 

 التمبال نب ا يام ا نلى نا ميرب من السنض. 
60 J. Assmann, Death and Salvation in Ancient Egypt, 2005, 41; D. Arnold, 

Rituale und Pyramidentemple, MDAIK 33(1977), 3-14. 
61 Urk. IV, 276, 15; 2045, 2. 
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الدنلننض الحديبننض عننن  م نحسننبت حسننابات ماصننض  انناءب المعابنند نننب عصننر62نسنن ىال
كمننا كانننت ا انناءب الصننناعيض لهننا أسننتمداماتها نمننن  قنننس  63الحجريننض  ريننب الننانننذ

العبادب لتمبال ا لل أكعال الكعلض  اناءب المكنان نالتمبنال دامنل قندس ا قنداس الم لنمم 
 .64كما كانت دنا  تعانيذ  نارب المعبد

للمكان نمراعاب أحجام التمابيل نكنكلها نالتمابل كما كان دنا  حساب للتن يم البصري  
نالمكنان  65م الفننان المكنان منع نعنب نأدرا  بعنين المتلقنىم نقد صنم نأنااعها نلننها

المتسع نالناجهات لها التمابيل الانممض منع مراعناب أن تكننن علنى محننر المنرنر نان 
رؤينض )تمابينل ابنن الهننل ن المتنسن ض يكننن ننب مسنتنى اليكنن دنا  نصيب منها بنأن 

( نقد عبرت بلغض السينما عن لق ض قريبض الحجم نتمابيل الكتلض نالتمابيل الجالسض نالراكعض
قرب النا ر للتمبال –نمن عنامل ا درا  .66)كلنزأب( ندب لق ض تبين رأس الكمصيض

المنننا رب بننين أجننزاء  م نيحاننرنب قصنض67نالنرأس دننب أدننم جننزء يعنرف بننل صنناحبل م
 "الجسم نتدنر حنل كجار نقع بين الجسم نالرأس ننيها يدانع النرأس عنن نفسنل نيقننل

م نالملعننن ننب العنالم السنفلب مق ننن ا كعض نكل عان يرتكن على سنعيد "أنا استقبل 
 .68ب عالم يتعاكس مع العالم الدنينىالرأس نيسير على يديل نأرجلل من ننقل ن

بيننل حسننب أدميتهننا نجعلهننا مناسننبض نننب منقعهننا نراعننى نسننحض كمننا صنندر التما 
المكان أمامها كما كانت التمابيل الناقفض لها مكانتها أكبر منن التمابينل القابعنض أن الجالسنض 
نقنند عبننرت عننن المسننئنليض علننى تحمننل القنندر نننب العننالم النندنيني نالعننالم اآلمننر ببسننالض 

عنننى نانننع التمابينننل مناجهنننض . كمنننا را69نحمننناس ننننائب بكنننكل  ننننلى نكامنننل الننننعب
للنا رندب نب حد ذاتها لها نفس الصنفض  نان تكننن مناجهنض لمصندر الاننء نا سن ن 

                                                           
62 D. Arnold, Hypostyle Halls of the Old and Middle Kingdom, in studies 

presented to K. Simpson, vol. I(1996), fig.2. 
 نما بعددا. 21عبد الناحد عبد السفم م المرجع السابب م م  63

64  Nelson, JNES 8(1949), 219, fig. 39. 
65 M. Megally, Two visitors CDE 56, no. 112(1981), 218-240; Quirke, JEA 

72(1986), 88. 
أكستريم كلنس أب ندنا  اللق ض القريبض جدا 66 ندنب التنى تبنين تفاصنيل النرأس مبنل العنين ن لق نض  (ًً

تككنف كنل جسند  متنس ض ندب لق ض تقع نب منتصف ال ريب بين اللق ض القريبض نالبعيدب نلق نض عامنض
 .الكمصيض نب الكادر

 نمن المفح  كبر حجم الرأس بالنسبض لبعض التمابيل ننب البندايات كتمبنال منتن ننب متحنف بنرلين  67

Berlin inv. 1106  بنالمتحف المصنري  "حتنب دي أف"نكنذل  تمبنال  Cairo CG 2. ربمنا جناءت
 . بكرىا نال  دم جزء دال نب الجسم ال  هارمقصندب سعياً نراء ا 

68 Van Dijk, Hell in:, Redford Encyclopedia II, 90. 
69 H. Georg, The Humen Beings are awoken, You have set them upright. Body 

Structure and conception of man in Ancient Egyptian Art and the Present Day, 

FrebungL BR.Dec. 2002. 
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المناجهننض لمصنندر الانننء تكنننن ماننيئض نذات درجننض ناتحننض نا سنن ن الغيننر مناجهننض 
نال ل دن مفنت الانء ندن نتيجض حتميض لنجنند أجسنام  70للانء تكنن بدرجض غامقض
كعض نال نل يمفنب بينمنا الاننء يككنف نكفدمنا منفزم ل منر معتمض تعترض مسار ا 

نهمننا متجننانران علننى أسنن ن ا جسننام نسنناعد ال ننل علننى إ هننار التمبننال نتجسننيمل. ن 
القاعات التب يقل نيها الانء رنعى نفاذ الانء من كنات أن ننانذ م مبل كننات صنالض 

مراعاب سنقن  نم 72الكرن م نالكبابي  الحجريض نب معبد 71ا عمدب بمعبد النادي لمفرن
الكبينر ننب أنقنات معيننض ننب نب عمنب معبند أبنن سنمبل  الكمس على نجن  التمابيل حتى

 . 73السنض

ا متفف بين لنن ا رايات نالملفيض نالتمابيل المنجندب ننب كما راعى مصمم المكان 
ل المكان نعنند أمتينار لننن ناحند للتمابينل ننفنس اللننن ل رانيات يبندن كنل مننهم متصن

بنناآلمر نملحقنناً بننل نعننندما تقننع ا جسننام الماننيئض نننب المجنناالت الداكنننض أي ا بننيض نننب 
يهنا قننب ندنن منا عل نفب دذ  الحاالت يافب دذا التجنانرا سند أنا سند على ا بيض 

فنب م ن 74المتناقاات حيث يزيد كل منهمنا منن قننب حاننر اآلمنر   يحدث عندما تتجانر
الجنندران مننن الحجننر الجيننرىم نا راننيض مننن البازلننت كانننت المعبنند الجنننازى لمننننن 

نا عمننندب منننن الجرانينننتم نمعبننند الننننادي لمفنننرن ا رانننيض منننن المرمنننر م نالجننندران 
نا عمدب من الجرانيت م نكذل  رنعب دذا التباين نب معابد أبن صيرم ناعتبرت معابند 

يض منن الجندران أمنا للكنن نكانت اراياتها سنداء نا جزاء السفل اً مصغر اً اآللهض نمنذج
م كمنا اسنتدعى النذنب نراء ا  هنار ا نانل  75بقيض الجدران نكانت تلنن بنألنان ناتحنض

مراعاب التن نيم البننائب نالتكننينى للتصنميم نالصنالض ا مامينض للمعابند علنى سنبيل المبنال 

                                                           
 .17م م 1971يض نالتصميم الداملب م بيرنت م حسن عزت م ال نادر البصر 70

71 D. Arnold, Royal cult complexes of the Old and Middle Kingdoms, in : 

Temples of Ancient Egypt, edited by B. Shafer, Cornell University Press, 1997, 

fig. 14; Hölscher, Das Grabdenkmal, 84, pl. 4. 
 ر ا عمدب نب مجمنعض زنسر يرتفع سقفل عن سقف السنر المحي   يرجن أن يكنن مم 72

Smith, Egyptian Architecture, 67, pl.15. 
73 E.Otto, Abu Simbel, LÄ I, 25-27; 

متراً لتصل نب النهايض إلى قندس ا قنداس  60ندن المعبد النحيد الذي تتنغل أكعض الكمس نب أعماقل -
يس لها أيض صلض بميفد نتتنيج المل  رمسيس نإنما دب  ادرب نلكيض ينمين من كل عام ندذ  ال ادرب ل

 است ان مصمم دذا المعبد أن يبرزدا ليؤكد صلض دذا المعبد بالكمس 
.91م م 2008زادى حناس م أبن سمبل م معابد الكمس المكرقض م القادرب م   

صننريض العامننض للكتنناب م ترجمننض عننادل السننينىم الهيئننض الم ن ريننض التصنننير م لينننناردن داننكننب م 74
 .183م  م 1999

75 D. Arnold, The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture , The 

American University in Cairo Press(2003), 235. 
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تتكنن من كيان متكامل بداملها أجزاء نعناصر متداملض تقننم بينهنا عفقنات تبادلينض منن 
  .أجل ن ائف نأنك ض تكنن محصلتها النهائيض بمبابض الناتج الذي يحققل الن ام ككل

.مبننل (6) كننكل 76مننن حيننث اسننتقبال أنل كننعان للكننمستنجيننل التمابيننل جهننض الكننرب 
 م 77نناء الحب سد منالتمابيل المنجندب نب الفناء الغربب 

                                     .78تمبنال أبنن الهننل حينث يتنحند الملن  منع إلنل الكنمسن

مالض المقصندب لناجهات المعابد)الصرنح( نناجهنض معبندا ابنن سنمبل اع نت أنانل نا 
كما استمدم س ن المعبد لتكنميس  ، التأبيرات لس نن الكمس عليها لنقت نمساحض أكبر

نما زالت مقصنرب ا حتفاالت بعيد رأس السننض ننب النركن  –التمابيل )أن جاز التعبير( 
ندنذا دنن الجننبب الغربب ننب س ن معبد دندرب حينث " ا تحناد منع قنرم الكنمس "م 

ا مبلنض منن عصننر رغنم أن تلن  ن79دنن نكنم امبن نكفبكضالناع نب معبد كنحنر نإ
نال سيما ننحنن لندينا  من صلب الحاارب المصريض أمرب نلكنها اتبعت أصنالً نأنكارمت

صن بض ن قننس تقنديم قنرابين تجنرى أمامنل) دليل على عرض التمبال للكنمس أعلنى الم
ال نادرب " علنى غنرف غينر مسنقننض كاننت تنؤدي إلنى (م نأ لقت كلمض نعبنت "5ككل 

حتفناالت نالتنب تكننن مفصننلض عنن الفنناء تل  المعابد نيتبعهنا ننناء غرننض االالسقف نب 
 بسننتائر حجريننض م نالسننابب عليهننا مننن العصنننر ا قنندم قنند يكنننن معابنند الكننمس الملحقننض

 . 80ببعض معابد تمليد الذكرى نب البر الغربب

اتاحت الفرصض ا كبر للانء بأعتبار أن الجسم يستمد انء  منن  81نالتمابيل الاممض 
الانء المباكر أن من مفل الانء المنتكر نب الهنناء نحند  ننب غيناب الكنمس نأكبنر 

                                                           
76 Raven, Orientation, JEA 91, 37-53. 
77 D. Friedman, Notion of Cosmos in the Step Pyramid complex, in Studies 

Presented to K. Simpson, vol .I(1996), 339. 
78 K. Kuhllmann, Der Thron im alten Agypten, ADAIK 10, Gluckstadt, 1977, 

87-88; A. Dessenne, Le sphinx: Etude iconographique(Paris, 1957), 98-115); 

R. Stadelmann, Sphinx, OEAE 3(20001), 307. 

 لل الكمس نكرسب العرن راجع نعن عفقض ا سد بإ
Radwan, in: Festschrift H. Altenmüller, BSAK 9, 342. 
79

 C. Traunecker, Schanhur , LÄ V, 528; PM V, 136; PM VI, 52; PM VI, 130. 
80 M. Alliot, Le cult d' Horus a Edfou(Cairo 1954), 309-374; F. Daumas, 

Neujahr, LÄV, 466-472. 
81

E. J. Baumgartel, Three Colossi from Koptos and their Mesopotamian 

Counterparts, ASAE 48: 343-346; B. Williams, Narmer and the Coptos Clossi, 

JARCE, XXV(1988), 35-59; A. Badawy, Egyptian colossal, Why and how, 

Gazett de Beaux Arts 129(1987). 
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منها منا كنان  . 82المنا ب إااءب دب المن قض التب تقابل أكبر مساحض من مصدر الانء
م نننب بنننناء جنننائزي كتمبنننال زنسننر نرأس نسنننركاف م نمنهننا منننا ارتننب  بالمعابننند أمنننا

بنل نقفنض أنزيرينض ننب ديئنض م نمنهنا منا كنان يم جالسنضصرنحها ندامنل اننيتهنا ناقفنض أن
( نمنها ما كان على سمض أبن الهنل كنأبن الهننل أعمدب )بدايض من عصر سننسرت ا نل

نمنها ما كان ننب مناقنع اسنتراتيجيض كتمبنالب 83البانب من تانيس الجيزب نتمبال أمنمحات

 xntyتمابيل ا مير تسنمب منتنب بعض نكانت  م 84بيادمنم  بم تمابيل أمنحتب البالث

امنحتننب ابننن حننابن قنند كننان مهندسننل ن 85نتسننتمدم لنصننف صنننرب الملنن  كإلننل للكننمس
 م87ممننننن مبنناالمالننل تنأكننهر أع 86كمصننيض عبقريننض نننذب نننب تنفيننذ ا عمننال الاننممض

متها امنننب كبننرب ناننمامض تمابيلننل نبانن مننن الفراعنننضأحنند نرمسننيس البننانب لننم ي انلننل 
أمرجت المل  من الن اب البكري لن اب عالم اآللهض. نعلى النقنيض كنان دننا  نصنيب 

نالصننغيرب الحجننم نننب دامننل أمنناكن العبننادب  نكمننا كننان صنننع م مننن التمابيننل المتنسنن ض 
حتفناالت نتحركهنا بسنهنلض نب االبقصد المكاركض  اً نمرغنب اً بعاها من المكب مقصند

منتمبنال الكنا للملن  حننرمن عصنر ا سنرب 89كتمبالب سننسنرت ا نل88من ون إلى ومر
علننى نتقننال م  نالكننبء المتحننر  يلفننت ا نتبننا   نمننن دنننا كننان االCG 30948البالبننض عكننر

نننب المحنننر ا ساسننب مننن مكننان إلننى ومننر  أن مراكننب  لسننهنلض حركننض التمابيننل زحانننات
  ب  رب صاعدب بسي ض نليس سفلم. عن  رينللمعبد 

                                                           
 .441 م ممرجع السابباللينناردن داننكب م  82

83 D. Arnold , Architecture, 52; A. Badawy, Egyptian colossal monoliths: Why 

and how were they ercted?, in: Gazette des Beaux Arts 129(1987) 97-105; 

Klemm, Steine 94-97; M. Eaton- Krauss, Ramesses –Re Who creates the gods, 

in: Fragments of a Shattered Visage(Memphis, Tenn. 1991) 15-23. 
نتمابيل امنحتب البالث ) كالتمابيل المنجندب نب معبد صنلب(م نبعض تمابيل رمسيس البانب كاننت  84

 للعبادب نب أبناء حياتهم 
L. Habachi, Features of the Deification of Ramesses II(ADIK 5, 1969) 48, fig. 

32; D. Wildung, Gottlichkeitsstufen des Pharao, OLZ 68(1973), 549-65. 
85 Hornung, Mensch als Bild Gottes", 134-35; Amenophis III, Le Pharaon-

Soleil, Paris, 1993.. 
86 W. Murnane, Power behind the Throne: Amenhotep son of Hapu: Modern 

Journal of Ancient Egypt 22(Summer, 1991), 8-13, 57-59. 
87 Gardiner, A., The Egyptian Memnon, JEA 47(1961) 91-99; MDAIK 

40(1984) 291-296. 
88 A. Gardiner, JEA 39(1953), 22. 

  .(14.3.17 ,1914)ناآلمر نب متحف المترنبنليتان JE 44951))نب المتحف المصري  تمبال  89
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نعمليننض الصننقل ندننى مننن المراحننل النهائيننض نتاننفب علننى التمابيننل انعكاسننات نلمعننض 
م نالس ن المصنقنل جينداً يعكنس سن حل اننء المصندر  المانئ كمنا تفعنل  90مستحبض

 هننر الملن  بالتناج ا بنيض المروبم نقد ساعدت ا ماكن المستديرب على الصقل الجيد ك
ندنب (203 .09)نمن أجمل أمبلتل رأس لمنكانرن نب متحنف الفنننن الجميلنض ببنسن ن 

بنم حجننر مسننتدير 93نالم رقننض 92.  نقند أسننتمدم المصنري القننديم ا زمينل91منن ا لبسننتر
للتنعيم  من الكنارتز نب الغالب م كما استمدمت أننان مناسبض من الددانات ن بقض المينا 

THnt Sadمعننض الف
نكبيننر مننن المنننا ر أ هننرتهم ندننم منهمكننين نننب العمليننات  94

) 96"يصقل" عنن تلن  العملينض sna  م نعبر نعل95المتاميض   هار نإنهاء التمبال

(م ندنا  ننارب بنين الاننء نالبرينب نالاننء ينتكنر علنى السن ن بينمنا البرينب 3ككل 
الاننء بينمنا يتفننب الاننء ننب يتنلد من نفس الس نم نالبريب يبدن أكبنر سن نعاً منن 

مساحتل على البريب  ن منا ب الانء تكنن غالبناً أكبنر مسناحض منن مننا ب اللمعنان م 
نالانء بابنت نننب السن ن كلمنا كنان مصندر  بابتناً أمنا البرينب نإننل يتحنر  منع حركنض 

نمن مفل أستعراض عدد من النماذج كان االدتمام بمنا ب بعينها كالنجنتين ن  97العين
)صننرب CG 616لصدر كتمبال رمسيس البانب بالمتحف المصنري ا ( م ن ا اناءب 2ًً

  ، المتنلدب من دذا الصقل قد ملقت كعنراً بالنانح نالتفاؤل
 

 .98نقد أجتهد الفنان نب ترصيع العينن مما أااف حينيض نبريقاً م لنبين
صقل جيد نربما  نقد تركت بعض التمابيل المنفذب نب الجرانيت أن البازلت ا سند بدنن

بسنمرب البكنرب كانت مقصندب نقد ساعد دنذا ننب إ هنار مفمنن العبننس نأع نى إيحناًء 

                                                           
ف لمعنض بنم اللمعنض الكاملنض عنندما يكننن السن ن نمنا تننعكس علينل نصن ىنمن السن نح منا دنن م فن 90

نامل التعريض نما تحدبل مع ارنرب التننيل عن ارنرب ناع ع مرونياً عند الن ر إليل من أيض زانيض.
 عن صعنبض الحكم على درجض الصقل ا صليض. من أبر سيئ

91 Ziegler, Art Egyptian,  229-230. 
92 Petrie, Tools and weapons, London, 1917, pl. XXII. 
93 Ibid ,pl.  XLVI 
94 Harris, Minerals, 233. 
95 H. Schafer, Principles of Egyptian Art, Translated by John Bains, Oxford, 

1947, fig. 314. 
96  A. Badawy, Philological evidence about Methods of construction in Ancient 

Egypt, ASAE 54(1954),70. 
  ا نانب منذ عصنر ما قبل التاريآد  هر البريب الناتج من عمليض حرب نق 97

F. Petrie, Prehistoric Egypt, BSAE 31, London, 1920, 44. 
   دن تمبال جسر اننأنل تمبال لدينا رصعت عي 98

E. Feucht, Einlegearbeiten, LÄ I, 1207. 
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 99بعصنر ا سنرب البانينض عكنر نب بعض تمابيل النصنف البنانب مننالتى قد تبدن حقيقيض 
نننب العصنر  . 100كتمابيل سننسنرت البالنث مبنل النرأس المنجنندب ننب متحنف ا قصنر

مصننقنلض صننقفً جيننداً نجنناءت تعنيانناً عننن سننناد المامننض المتننأمر كنناعت التمابيننل ال
 .101المككلض

دتمنام بهنا ننب بككل مقصنند منن ا مننر الناجنب ا  لنن المامض ال بيعب أن تلنينهان   
م ا بيض من ا لنان المستحبض نلل عفقنض مباكنرب بالانياء نمن دنا كان  102دذا الصدد

ن ا بنيض لنيس لننناً  103ن مبيفتهنا الداكننضكما أن ا كياء البيااء نالفاتحض تبدن أكبر م
نلكنل يحتني بداملل علنى كاننض ا لننان ا منرى م نالحجنر الجينري ا بنيض كنان أكبنر 

ا سن ن ا منرى ن ا منرى نيتفننب ننب ذلن  علنى كاننض ا س ن قابلينض السنتقبال ا لننا
رمز النقاء  نيكبل بجسم أجنف يمكنل أن يستقبل ما ال يستقبلل الجسم المصمت. نا بيض

نال هننر نالرنحانيننض نالفننرح نالسننرنر نالسننفم نا مننن ندننن لنننن ريكننض الماعننت ندننن 
ننبت حت  حتحنر نإيسضم نلنن بكرب  مام باآللهض ناتباعها نكهنتها ندن رداء أنزير

نعنندما تتسنانى درجنض اللمعنان م  نالقمنر 104ناللنن ا بيض نالاياء مرتب ان بالكمس
أقلها رننقاً نس نعاً دن البريب الذي يتنلند علنى سن ن أبنيض س ن ممتلفض م نأن على أ
 اللنن. 

                                                           
99 D. Wildung, Sesostris und Amenemhet, Agypten im Mittleren Reich, 

Munich, 1984. 
100 Luxor J 34. 
101 Pothmer, Egyptian sculpture of the late Period 700 BC to AD 100, New 

York, 1960; K. Mysliwiec, Royal Portraiture of the Dynasties XXI-XXX, 

Mainz, 1988; J. Josephson, Egyptian Sculptur of the Late Period, 400- 246B.C. 

sonderschiften des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo, 30. Mainz, 

1997. 
لم تنكنر بعند(م جامعنض )تير تامر أحمد الركيديم ا لنان نب مصر القديمض نرمزيتها م رسالض ماجس 102

 .2004م القادرب
Manniche, The Body colours of Gods and Men in Inlaid Jewellary, Acta 

Orientalia 43(1982)  
 .64م م 1999اسماعيل كنقبم الفن نالتصميم م القادرب م  103
نارتب   ائر البنن بالكمس ناصبن دذا اللننن يرمنز للكنرنب نمنلند ال نائر السنري ارتنب  بمكنان  104

يرمنز ميفد الكمس نب الصباح نكان ارتقاؤ  ا كمض ا نلى ا زليض أحدى مراحل الملب ا نلى م نالتل 
 لكرنب الكمس نالملب نمكان البعث.
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م كمنا  106بلنن أصفرعن الذدب نعن الاياء كتلنين السماء  105كما عبر اللنن ا صفر
عرف المصرينن ا لنان البراقض الفمعنض نتركننا لننا قائمنض بأسنمائها علنى كتلنض حجرينض 

(JE 45936)ترجع لعصر ا سرب البفبين بالمتحف المصري 
107. 

نقد أنلى المصرينن القدماء مكانض كبيرب للعديد من ا نكار الرنحيض نتسهم من نجهض    
نل منن البابنت المناسبض لها نعلى سبيل المبال نإتملب ا جناء بالتفاعل مع المادب ن ن ردم

نالناان المكانض العاليض ل لهض نب معتقنداتهم نمنا تحندبت عننل النصننم منن أن لحمهنا 
بمنا الذدب المالم نرغم ذل  لم ينفذ أغلبهنا منن دنذا المعندن نلكنن كاننت ال قننس  من

م نكيف رغب نب تحنينل المنميناء 108دنردانتحقب  ليتفعنيها من سحر للكلمات كفيلض ب
أن التمبال من الجمند نالمنت إلى كائنات نعالض نب العالم اآلمنر عنن  رينب  قسنض ننتن 

 . 109الفم

 هنار تنأبير مانئ   دلض الدالض علنى سنعب مقصنندنبعد استعراض عدد من ا  
  نقند ومنن للتمبال نأتى إلى نق ض دامض ندب تكميم تل  ال ادرب نرب ها بالفكر الدينب

المصرينن بأن الحياب البانيض ليست م لباً سهفً نالبد من أكتمال الكمل المادي نالمعنني 

  irwا أن دننا  تحننالت الذي تفرب بحندث المننت ن القبننل ن النرنض أمنر ناقنعم كمن

يجب أن يمنر بهنا ا نسنان ندنذ  التحننالت تانمن تنأمين حرينض حركنض المتنننى نتنأمين 
 الكننا نالبننا ناآل  نالجسنند نالقلننب نا سننم نال ننل ن المكننننات الغيننر مرئيننض    م110 عامنل

كلهننا اننرنريض نالزمننض نكننان نقنند الناحنندب يعنننى نقنند الجميننع نقنند حنننت مقبننرب الكاتننب 
 00نلنحتنل 00يفيد بأن القرابين مقدمض لكادنل( نم 82 يبض الغربيض )رقم  أمنمحات نب

 .111نكل أككالل 00ن لل 00نأعاائل 00نومل 00نبادل

                                                           
 , wADيذكر "ستيفن كير " أن دنا  كلمتان تعبران عن اللنن ا صفر نب اللغض المصريض ندما  105

  Qni  

S. Quirke , Colour vocabularies in Ancient Egyptian, in: Colour and Painting in 

Ancient Egypt, ed. By W. Davies, 2001) p. 189. 
106 Brunner-Traut, LÄ III , 119. 
107

 G. Daressy, Une inscription d' Achmoun et la géographe du nome Libyque, 

ASAE 16, 1916, 221. 
108 L. David, The Theology of cult statues, in: Born in Heaven, Mad on Earth, 

Eisenbrauns, (1999). 
109 J. Assman, Death and Salvation in ancient Egypt, 312. 
110  W. Federn, The Transformations in the coffin Texts, JNES 19(1960), 

Novmber 4, 224. 
111 A. LLoyed, Psychology and Society in Ancient Egyptian cult of the Dead, 

YES 3(1989), 118. 
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ندن أمل جميل لكل متننى أن يصل إلينل  ننل  112نالبحث دنا ينلى ادتمام مام باآل  
نحينمنا 113يعبر عن إجتياز لعدد من التحنالت بنجاح نبالتالى يكننن صنالحاً بنل نمباركناً 

 ي هر المتننى ل حياء نهن ي هر بهيئتين: 

Ax ا نلى اآل  
 Swt    115نالبانيض كنت 114

ر تحنت نأسنمها )نصيلض ممتلفض عن  ائ 116المرمنز لها بهيئض ال ائر Ax ناآل  

ناللمعنان   م118أن المتنألب –م ناسمل يعنى الفمع  Geronticus eremite))117العلمب 

صننفض أساسننيض  جنحننض ال ننائر الفمعننض نتع ننب كنندب اللمعننان أنعكاسننات لننيننض ممتلفننض م 

iAxwنكلمض المع ن اننء الكنمس ذاتنل  دنب
نردت ننب متننن ا دنرام  Axwم ن  119

نكلمنننض  تعننننى الكنننعلضم Axt  121كلمنننض ن 120لتعننننب النجننننم الغينننر نانينننض

 AxAxw   122نمنن منفل بعنض الدراسنات  123عبرت عن النجننم

نفحن  عندم ا تفناب التنام علنى معننى محندد كنأنها كنأن الكنا نالبنا  124عن مغزى الكلمنض

                                                           
112 F. Friedman, On the Meaning of Akh(Ax)  in the Egyptian Mortuary Texts, 

Dissertation abstracts International A 42n. 6(Brandeis University, Ann Arbor. 

1981; Sethe, Pyr., übers I, 363 ff. 
113  H. Bonnet, Realexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin, 1952, 

4; J. Zandee, Death as an Enemy according to Ancient Egyptian conceptions, 

Leiden, 1960, 174.. 
114 Wb I, 13. 
115 Wb IV, 432. 
116 Wb I, 15,16. 
117 Jioi Janak, Migratory spirits: Remarks of the Akh Sign, in current Research 

in Egyptology 2006, Proceedings of the Seventh Annual Symposium 

University of Oxford 2006, edited by Maria Cannata, 2006, 116. 
ل نأن رسن ائنرلكنن ن نرنا إلينل ن نرب تقنديس كزمنا بتحني  دذا ال ائر نانلم يببت أن المصريين ق 118

 .من العالم اآلمر
 وير  جيمس آلن أن  ناك فرق بني  تابة الكلمة لتع  ذلك الطائر وبني  تابتها لتع  الضوء؛ 119

J. Allen , The cosmology of the Pyramid Texts, YES 2,1989, p. 20, footnote 

130. 
120 H. Frankfort, Ancient Egyptian Religion, New York, 1948, 100. 
121 Wb I, 17,6. 
122  Wb I, 19,1. 
123 CT VI, 109a. 
124 P. Derchain, CDE 57(1982), 76. 
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نيمكن ان نسنتنتج أنهنا تسنتمدم كأسنمم كصنفضم أن كفعنل بمعننى "تحننل إلنى و " نتؤكند 
 لاياء:النصنم عفقتها المباكرب با

Ax.n.f n.sn Qbb.n.f n.sn m-Xnw awy it.f m-Xnw awy Itm
125

 

 "دن تحنل إلى و  بسببهم م نانتعن معهم بين ذراعب أبيل ن بين ذراعب وتنم"

 نيما ب المل  :

Wbn. Tn m Axt m bw Ax.n.Tn im
126

  

 " تكرب نب ا نب نب المكان الذي تصبن نيل و  "

Sm.n.k iAx.k xnt  Axw sXm.k xnt  anxw127 

 " رحلت لتصبن و  أمام اآلمن نتقنى أمام ا حياء"

ننرد ترجمتهننا كأسننم بمعنننى المبننرأ أن الفعننال أن الماننئ نالصننالن ) العمننل أن الكننئ ( 
نلكن يرى البحث أنها قد تعبر عن الكمم المبرأ نلكنها ال تعنيل مباكرب نالكلمض ترتب  

 -م 128ين على أن جذر الفعل يعنى يائأكبر بالاياء نال سيما نقد اتفب كبير من الباحب
أن اآل  حتى نأن ارتب ت ننب الغالنب بالمصنير المرغننب للمننتى نلكنهنا بصنفتها حنب 
مكتسب لجملض أنعال صالحض نمفيدب نب الدنيا م نقد عبرت عن قنب المعرنض نالحكمنض ننب 

نب اآل  حياب صاحبها نقد أكار نم التتنيج المام بالمل  تحتمس البالث إلى أنل زند بق
 . 129نحكمض اآللهض مبل ا لل حنرس

  نبمنجبهننا يتحنننل المنننتى إلننى  sAx  أن  ندنننا   قسننض

Axyw  نتعاد نالدتهم من جديد نتل  ال قسض تتم علنى المنميناء بتببيتهنا ب ريقنض رأسنيض

ترتندى تناج اآلتنف ن تمسن   حتكبسننت ندنب تركمنا  هنم 130على ارتفنان منن الرمنال

                                                           
125 Pyr.150a-151e. 
126 Pyr. 158a-d. 
127 Pyr. 833a-b. 
128 C. Kuentz, BIFAO 17(1920), 159; J. Černy, Ancient Egyptian Religion, 

London, 1952, 81; J. Leclant, BDE 17(1954), 76. 
129  J, Assman, Death and Initiation in Funerary Religion of Ancient Egypt, 

YES 3(1989), 142. 
130  J. Goyon, Rituels funéraires de L' ancienne Egypte, Paris, 1972, 85 f. 
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ناآل  دب قدر من الننر ا لهب منجند نب ا نسان منذ كننل  .131بل ب ائر اآل  نتجرى
المرتب ننض بالنندين نأرانناء اآللهننض جنيننناً نيتزاينند بفاننل التجننارب نا مننفب الفاننيلض 

لمنسننان عبننر مسننيرب حياتننلم نيقنننل المتننننى "لننم ارتكننب م ننأ انند ا لننل نلننذا اصننبحت 
 .132"إلى مكان ممتعرنحاً ننرانيض يتننر لها كل كبء نحنلت مكانى بالجبانض 

نبعند منتننل تنتم تبرئتننل نت هينر  بكننعلض منن النيننران أن بعنين حنننرس نيصنرح المتننننب 
 قائفً:

أننب عين حننرس أكبنر انياء منن المانيئين أنفسنهم نأكبنر إ فعناً علنى ا سنرار منن 
الم لعين انفسهم"  نل بناس ض ما يكعل من انء تمكن من سحب سنت ناتباعنل نعندئنذ 

133ن ا بنرار )اآلمنن(يقنم المانيئن
 134أن اتبنان رن المنلنندين ننب اآلمنت  

تل  المن قض التى تقع نب مكان نسن  بنين السنماء نا رض منن جهنض نعنالم الندنات منن 
 م135جهض أمرى

 

136نالتعنيننذب النهائيننض نننب غرنننض التننابنت تحننث الملنن  للنقنننف علننى بنناب اآلمننت 
  

Pyr255a   نيتحد المتننب باياء الكمس نيتحنل إلى و Pyr 152 نينام أياناً إلنى  م
                                                           

131
H. Kees, Der opfertanz des Agyptischen Konigs, Munchen, 1912, 4 f., pl.  

132 Urk. IV, 111-113. 

نعكس المبرئين دم الملعننين ن سنف تنزن المردب لفائفهم نتككف أجساددم نتتعرض للتلف نالفناء 
منن من القرابين نمن انء نتنفصل باناتهم عنهم نتنزن قلنبهم نيعاننن الجنن نالع ن نيحر

 الكمس نال كئ سنى ال فم  
Van Dijk, Hell, in: Redford Encyclopedia II, 90. 

 
133 Wb I, 15,6. 

أن اآلمننت دننب من قننض تمننم الكننمس نتقبننع نيهننا قبننل نقننت الكننرنب نبعنند  :نيننرى يانسننن نينننكلن 134
 غرنبها نتكنن غير مرئيض 

J. Winkeln, "Horizont" und Verklarheit: Zur bedeutung der Wurzel Ax- SAK 

23(1996), 201-215. 

ننب تحديند مكانهنا علنى دنذا النحنن نيانيف انهنا ليسنت المن  الفاصنل بينت اللينل  "لنيناجنيمس "نيتفب 
 نالنهار 

J. Allen, in Religion and philosophy in Ancient Egypt, in YES 3 (1989), 17-21. 
135 W. Jansen, Horizont und Verklarheit, SAK 23(1996), 201-215. 

 نقرأ  نعن اآل  ناآلمت 136
Allen, J. The cosmology of the Pyramid Texts, in W.K. Simpson(ed.), Religion 

and Philosophy in Ancient Egypt, YES 3, New Haven(1989), 1-28; Englund, 

Akh- une notion religieuse dans L' Egypte pharaon, Uppsala Studies in Ancient 
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أي ا رناح الذين استقرنا نهائياً نب السماء نالنذين  137منكب أنزير مع الملن  السابقين
نى مانيئاً عاكنا  بقاً لقنانين الماعت بمصاحبض دذا الرنيب الجديد نبدنر  يصبن المتنن

نعنالم المننتى  م ا حياءجميعاً بحريض الحركض بين العالمين عال دن اآلمر نعليل يتمتعنن
 نمكانهم نب الجهض الكرقيض من السماء حيث تنجد الجنات 138نندم مالدنن نغير نانن

sxt iArw, ن 
139
sxt htpw. 

كتمننال ا تلنن  العناصننر ا مننرى الاننرنريض الكتمننال البننا مننع الكننت اآل  عننن اعبننركمننا 

 Axم نو  منآ Ax ikrر و  إيقالتناجد ا نسانى ناستعملت الكلمض منصننض ككلمض 

mnxم نو  عبننرAx apr  م نو  كبسننسAx Sps مننن  اً لتحمننل الكلمننض مزينند

م نال ننسب أسم أمناتنن بمعنا  المملم أن الننانع آلتننن 140ا نصاف ا يجابيض نالفعالض
 . 141المملصض آلمنن اننصفت حتكبسنت نفسها بأنه

ر مانئ نالرب  بين ننعيض معينض من التمابيل يتحقب نيها )لسبب أن ومنر ممنا نرد( تنأبي
 نبين اآل  نلمصل نب النقا  التاليض :

تعنى  الانء ندب صفل لل نللبريب ناللمعان ناللنن ا بيض دن    Axكلمض  -

حيث سعى الفنان  حدابلم كما أن اآل   لنن ال ائر نبالتالى ترتب  با بر المائ للتمبال
المل  سنيتى  مرتب ض برن المصدر الرئيسب للانء نالجمال ارتب  با كراب نقد نصف

                                                                                                                                                         

Mediterranean and Near Estern civilization II, BOREAS. Uppsala, (1978); 

Leprohon, Gatekeepers of this and other world, Journal of the Society for the 

study of Egyptian Antiquities 24(1994), 77-91; A. Loprieno, Drie Leben nach 

dem Tod. In Guksch, E. Hofmann and Bommas(eds.) Grab und Totenkult im 

Alten Agypten, Munchen, 2003, 200-225; F. Friedman, Akhs. In D. B. Redford 

(ed.) The Gods Speak: A Guide to Egyptian Religion, Oxford University Press, 

2002.  
137 W. Budge, The Egyptian Heaven and Hell, 1905, 149. 

نومن المصرينن بمقدرب اآل  على التدمل نب حياب ا حياء نمقدرتها علنى التنأبير نلهنذا نكبينراً منا  138
 كتبنا رسائل لها.

 من  تاب اخلروج بالنهار قد وصفتع حتب مسمى مدينة اإللع ؛ 110و109يف الغال  مها مكان واحد والفصول  139
J. Leclant, Earu-Gefild, LÄ I, 115-1160; van Djik, Paradise in : Redford 

Encyclopedia, III, 26. 
140 A. Christina, op.cit, 3; R. Hannig, Ägyptisches Wörterbuch: Altes Reich 

und Erste Zwischenzeit. Mainz, phillip von Zabern, 2003, 14-15. 
141 Urk. IV 228, 14; 275,5; 316,8; F. Friedman, The Root Meaning of Ax: 

Effectiveness or Luminosity. Serapis 8(1984-85): 39-46. 
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مننن البابننت نصننف التمابيننل بأنهننا و    كمننا أنننل.142البننانى بأنننل ياننئء ا راننين بجمالننل

علنى منتم  snmt Ax نكانت مرتب ض بتقدمض القرابين نقد  هرت عبارب إ عنام اآل  

من الدنلنض القديمنض ت هنر  ( نتكررت منا ر مكابهض4أس نانب من العصر العتيب )ككل

أمنام مائندب القنرابينم كنان أدلهنا منا حققنت Sps     جنل المتنننى جالسناً كإنسنان مب

(. نتتحندد صنفض التمبنال 5صنرتل بتمبال ناقًف نب مقصنرب أعلى سن ن المقبنرب )كنكل

ننقننل على زحانض أن منن منفل  twtمن مفل مجمنعض من الكنادد منها كتابض كلمض 

 صنند التننى ابتغادننانيننرى البحننث أن مننن بننين المقاكمننا  .143ديئتننل ن المنننا ر المحي ننض بننل
المنادب   ذل  ا بر المستمد منن يلمع على بعض التمابالفنان من ذل  ا بر الماىء نالف

م ندراسض ا جناء المحي نض بهنا نمنا تحدبنل منن  نفل علنى ا رض الصقل أنالناعأن 
الكنا سنان سنناء المادينض أن الفمرئينض )نب جمنع كنمل عناصنر ا نكان  يمبل أمل منكند 

  اآلمنرب باجتماعهما تتككل اآل  ذل  الكيان الننرانب الناجب من مهالن ميران نالبا( نا
باياء ندفء أكنعض  نعم المتننى المبرأمنتت حيث ي. كما عبرت عن السعب إلى عالم ا 

رالفكنر يعبنعلينا أن نانع ننب ا عتبنار ترن نرمزت إلى انتصار الننر على ال لمات .
القدسنننيين  رأسممتنننارين بهالنننض منننن النننننر حننننل الالننندينب ننننب العصننننر التالينننض عنننن 

 أنالصالحين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
142 P. Anastasi II (5,6 ff.) 
143 E. Krauss, Statuendarstellung, LÄ V, 1263. 
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1صنرب  
لمصرىالمتحف ا-رأس بديل   

التمبال مارجاً من القبر لعالم 
 ا حياء

JE 46216 
 
 

 
2صنرب   

تمبال المل  رمسيس البانب 
 بالمتحف المصري

سعب مقصند لزيادب الصقل 
 نب من قض الجبهض نالنجنتان

CG 616 

 

 

3صنرب   
أمناتنن محبنب وتنن 

 نانء 
 JE  -المتحف المصرى

30/10/26/12 

 

 

4صنرب   
سمبل الكبير بامامض  ناجهض معبد ابن

 تمابيلل نأمالض ناجهتل للدامل
 


