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 الحظات على المعبود آشم
 ومركزه فى الديانة المصرية القديمة 

 :تقديـــم
ال يثير اهتمامنا بالديانة المصرية قدم عهدها فحسب بل أن أقوى ما يدفعنا إلى 

وما من شك فى أنه توجد طرر   . ذلك أن دراستها تتيح لنا تتبع حلقات التطور الدينى
ديمة، فمن أراد التمسك بقواعد البحث العلمى مختلفة إلعطاء صورة للديانة المصرية الق

الدقي  فعليه أن يدرس كل العناصر الدينية المختلفة الترى ورد ذكرهرا فرى طقروس     
 .المصريين القدماء وما حوت من آلهة غامضة

وفى الواقع أن هذه اآللهة كانت أهم روافد الديانة المصرية القديمة وإذا أردنرا  
بالتعرف على طبيعتها وأدوارها فرى الحيراة المصررية    فهمها فال سبيل إلى ذلك إال 

وهو مرا  . القديمة والتى تمثل ركنًا أساسيًا ال يستهان به فى فهم الديانة المصرية القديمة
دفع بالباحثة إلى اختيار أحد هذه اآللهة وهو اإلله آش فى محاولة إللقاء الضوء علرى  

لذى مثل بالنسبة للباحثة صعوبة بالغة وهو األمر ا. مركزه فى الديانة المصرية القديمة
 :لعدة أسباب منها

عدم الرغبة فى اإلغرا  فى تفصيالت جزئية قد تبعد بالبحث عن الهدف المأمول : أولا 
 .من ورائه

مسألة انتقاء بعض األمثلة التى تعكس طبيعة العالقة بين اإلله آش واإللره سرت   : ثانياا 
قة عبر تاري  مصر الفرعونى فكان اإلله آش وهى مسألة جد مضنية المتداد تلك العال

فى نظر المصريين هو المسئول عن الصحراء الغربية والمشررف علرى المصرالح    
ومن ثم كان من الطبيعى والمنطقى مضاهاته باإلله ست سيد الصحراء . المصرية فيها

 .والبالد األجنبية وكأحد األعضاء فى مجمع اآللهة المصرية األساسية
جهت الباحثة قلة فى المصادر النصية المصرية المدونة عن اإللره آش ومرن   وا: ثالثااا 

جهة أخرى فى عدم العثور على نصوص محلية ليبية تعكس وجهة النظرر األخررى   
 .لإلله

ومن ثم فقد تحدد اإلطار الذى يتم تناول الموضوع من خالله بهردف الكشرف عرن    
مصرية القديمة وبداية تمثيل ظهروره  االحتماالت المبكرة لوجود اإلله آش فى الديانة ال

فى الهيئة المركبة لآللهة ومركزه فى الديانة المصرية القديمة ومحاولة استنباط طبيعرة  
 .عالقته باآللهة المختلفة وبصفة خاصة اإلله ست
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ويرى أيضًا أن اسم اإلله آش مرتبط بالزهور وبصفة خاصة الريحان فمن المعرروف  

أن  AS AS.t (14)  اللغة المصرية القديمة أن اسم الزهرة فى 
( آس)وهى تقابل فى اللغة العربية كلمرة  ( أش)ليست سوى مضاعفة ( أش أش )كلمة 

التى تعنى كلمة زهرة  وتحديدًا زهرة الريحان وأن التاء للتأنيث ويعتمد فى ذلك علرى  
 .لعربية ما بين حرفى السين والشينمسألة اإلبدال التى تتكرر كثيرًا فى اللغة ا

وفى أواخر الدولة القديمة ارتبط اإلله آش بوظيفة الموت والهالك كمرا ورد فرى   
ويؤكد الدكتور على فهمى خشيم هرذه الوظيفرة   .  (14)نصوص هرم الملك ببى الثانى

فالمعبود آش يعتبر أيضًا من آلهة القبور حيث الموت والموتى وهذا ما يرجعنرا مررة   
 :ومعناها هنا القبر ويستشهد قائاًل ( آس)ى إلى الكلمة العربية أخر

 ويلى فإنى الح  باآلس   وما استأست بعدها من آسى

 .(14)واآلس هنا يعنى القبر

وكانت وظيفة اإلله آش فى الدولة الوسطى أنه يمثل إله الصحراء ويدعم هذا الرأى ظهور 
ممرا يردل   ( 44شكل رقم )بنى حسن  حيوان اإلله ست فى مناظر صيد الصحراء بمقابر
وقد ارتبطت عبرادة آش بمفهروم   .  (11)على وجود عالقة بين اإلله آش أو شا والصحراء

الصحراء القفر والجرداء غير ذات الحياة والتى ال نبت فيها وال ماء، وما من شك فى أن 
النار وإلره  صلة اإلله آش األسطورية باإلله ست ذات داللة لها مغزاها هنا، فست هو رب 

الجحيم المحتدم وألسنة اللهب المضطرمة وآش هو رب الرماد وبقايا النيرران ومخلفاتهرا   
  .ممثاًل فى الصحراء التى تشبه الرماد فى انعدام الحياة

 الرماد أو= على فهمى خشيم أن كلمة الرماد فى اللغة العربية تعنى اآلس . ويرى د

 

 

 
(41)Ibid., 21. 

(42)Murray, A., op.cit., p. 116, fig., 3.  

 .499-492المرجع الساب ، ص : على فهمى خشيم( 14)

(44)LÄ I (1975) # 460; Te Velde, H., op.cit., p. 111.  
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وهرو  ( الرماد)ما يعرف من عالماتها هذا هو اآلس بقية الرماد فى الموقد أو آثار النار و 
 ..فى المصرية يقابله آش إله الرماد

ويرى أن المعبود آش كان أحيانًا يصور بالحيوان الذى يرمز إلى المعبرود سرت   
أفليس من المقبول أن يكون اسم الحيوان قريبرًا مرن اسرم    . وهو كلبى أو ذئبى الشكل
هذا هو واقع الحال فى جميع الحيوانات الرامزة إلى المعبرودات  المعبود الذى يمثله؟ و

أو ( أوس)المصرية حيث كان يطل  على الحيوان الرذئبى ممثرل المعبرود آش اسرم     
 .(14)والذى يعنى فى اللغة العربية الذئب( األوس)

 94وفى الدولة الحديثة ارتبط اسم اإلله آش بأنه إله العواصف كما ورد فى الفصل 
وفى العصور المتأخرة ارتبطت وظيفة اإلله آش بأنه اإلله المسيطر . الموتى من كتاب

 . على القوة الشريرة لحماية اإلنسان من خطرها

ومما ال شك فيه أن ما تم ذكره من األمثلة المرتبطة باإلله آش يدل علرى تنروع   
ل وظائفه خالل مراحل التاري  المصرى القديم حيث كان حارس للملك وحامى الحقرو 

والبساتين الملكية والقرى وإله أرض الزيتون وإله الصحراء الغربية والواحات وإلهرًا  
 .للعواصف والموت والهالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .492المرجع الساب ، ص : على فهمى خشيم( 14)
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 :خاتمة البحث

مما سب  عرضه حيال اإلله آش ومركزه فى الديانة المصرية القديمرة يمكرن أن   
 :نستقى النتائج التالية

 :المسميات: أولا 

يات المصرية منذ أوائل التاري  المصررى القرديم   حمل اإلله آش العديد من المسم
مؤكدة لجذوره المصرية األصيلة منها آش أو شا أو شاو أو حر آختى وكلهرا أسرماء   
مختلفة إلله واحد ارتبط فى معظمها بمخصص حيوان اإلله ست وفى حراالت قليلرة   

 .بالصقر حورس

 الهيئات : ثانياا 

مر العصور التاريخية تتلخص علرى   وقد ظهر اإلله آش بهيئات أثرية عديدة على
 :النحو التالى

 (الصقر حورس –حيوان اإلله ست )هيئة ذات شكل حيوان  -4

الهيئة المركبة لآللهة التى تجمع بين الجسد البشرى والرأس الحيوان سواء كان  -4
 .برأس حيوان اإلله ست أو رأس الصقر حورس

 .الهيئة البشرية الكاملة دون تحديد أطراف مميزة لها -4

الهيئة الفريدة التى ظهرت فى العصور المتأخرة بجسد إنسان وثالثرة رؤوس   -1
حيوانية وهى هيئة غير مألوفة فى تمثيل اآللهة المصرية القديمة وربما يرجع ذلك إلى 
وجود بعض المؤثرات األجنبية الخارجية فى تلك الفترة علرى الحضرارة المصررية    

 .القديمة

أن اإلله آش كان يتوج بالتاج األبيض دائمًا ولم ويالحظ على بعض الهيئات السابقة 
يظهر فى أى منها بالتاج األحمر وتفسر الباحثة هذه الظاهرة بأن اإلله آش إلهًا محليرًا  
ذو أصول مصرية أصيلة من جنوب مصر حيث كان يعبد فى منطقترين فرى مصرر    

لحالية بمحافظة العليا األولى اإلقليم الحادى عشر وهى منطقة دير ريفة مدينة الشطب ا
وهى المنطقة ( مدينة قفط)أسيوط والمنطقة الثانية اإلقليم الخامس من أقاليم مصر العليا 

 .الواقعة اآلن ما بين كفر البالص ونقادة بمحافظة قنا

. والمالحظة الثانية فى بعض الهيئات السابقة لإلله هى وجود الريشة أعلى رأسره 
وهو ما دفع ( األراضى الليبية)أهل بالد التحنو وقد كانت تعتبر الريشة سمة من سمات 

البعض إلى االعتقاد بأن اإلله آش إله ليبى إال أن الباحثة ال تؤيد إلى حد كبير وجهرة  
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النظر هذه وتفسر وجود الريشة فى هيئة اإلله آش بأنه كان يمثل معبود محلى لمنطقرة  
لتحنو وقد فسر الربعض  حدودية لمصر من جهة الغرب وقد كان يطل  عليه سيد بالد ا

أرض التحنو بأنها الحواف الشمالية الغربية ألرض الدلتا ثم أضيفت إليها سلطة حكرم  
مناط  أجنبية مجاورة بمعنى أنه كان إلهًا مصريًا للحدود المصرية الغربية باإلضرافة  
إلى بعض األراضى الليبية المجاورة الواقعة تحت النفوذ المصرى ومن ثم فقد أطلر   

 .اللقب الساب عليه 

 :الوظائف: ثالثاا 

وقد ارتبط اإلله آش فى الديانة المصرية القديمة باإلله ست فرى معظرم األحروال    
 (12)وربما يرجع ذلك إلى أن كل منهما كان يمثل إله الصحراء الغربية أو إلهًا للحردود 

 وتعتبر الباحثة أن هذا االرتباط بينهمرا كران منطقيرًا ألن عبادتهمرا فرى المنراط       
الصحراوية جعلت من كل منهما إلهًا معروفًا للعناصر القاطنة على الحدود المصررية  
من جهة الغرب وهو األمر الذى يفسر تمثيل اإلله آش فى معظم أحواله بحيوان اإللره  

 .ست الذى كان يعتبر إلهًا رئيسيًا فى مجمع اآللهة المصرية القديمة

 :ية القديمة بخصائص عديدةوقد اتسم مركز اإلله آش فى الديانة المصر

فى بداية العصور التاريخية ُمثل على أنه اإلله الحارس والحامى للملرك أمرام    -4
 .واجهة القصر الملكى وهذا يفسر تمثيل اإلله آش دائمًا أمام االسم الحورى للملك

تكرار ظهور اإلله آش على أختام أوانى النبيذ وخاصة فى فترة العصر العتي   -4
فعًا للمصرى القديم للربط بينه وبين مسرئوليته عرن البسراتين الملكيرة     كانت دائمًا دا

 .والحقول واألشجار والثمار

ولقب اإلله آش فى األسرة الخامسة بأنه رب بالد التحنرو والمقصرود بلفرظ     -4
 .التحنو الحواف الشمالية الغربية للدلتا بين أشجار الزيتون بمعنى أنه إله ثمار الزيتون

نقوش معبد الملك ببى الثانى فى األسرة السادسة بأنه الذى وصف اإلله آش فى  -1
 .يلتهم الجسد أى أنه ارتبط بالموت والهالك

 

 
(46)Griffiths, J., The Origins of Osiris, MÄS 9 (1966) p. 90. 
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ومن أهم وظائف اإلله آش أنه كان إلهًا للصحراء حيث اتخذ صرورة حيروان    -4
اإلله ست فى مناظر صيد الصحراء فى بعض مقابر بنى حسن من الدولة الوسطى وقد 

ست فى تلك الفترة بحيوان الجريفين الخرافى المعبرر عرن   ارتبط ظهور حيوان اإلله 
 .الهالك والموت والفأل الشؤم

تغيرت وظيفة اإلله آش فى الدولة الحديثة والذى ندر تمثيله األثرى فيها ولرم   -2
من كتاب الموتى فى تعويذة سحرية تمثله بأنه كران   94يظهر سوى اسمه فى الفصل 

 .دإلهًا للعواصف وصوته يمثل صوت الرع

ارتبطت وظيفة اإلله آش فى العصور المتأخرة بكونه إلهًا حاميًا لإلنسان مرن   -7
 .القوى الشريرة

يتضح مما سب  أن التوسع السيادى المصرى على مر المراحل التاريخية المختلفة 
من جهة الغرب واكبه مؤثرات حضارية غطت جوانب عديدة بما فيها الجانب الردينى  

ار عبادة بعض اآللهة المصرية خارج حدود القطر المصررى  األمر الذى أدى إلى انتش
حيث لم يشمل هذا االنتشار اآللهة المصرية الرئيسية فى الالهوت المصرى القديم فقط 
وإنما تضمن آلهة أخرى محلية تعدت شهرتها الحدود المصرية القديمة ومن بين تلرك  

 .اآللهة اإلله آش
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 قائمة الختصارات وهوامش البحث

 الختصارات

Abbreviations 

 

ASAE: Annales du Service des Antiquties de L’Egypte, Le Caire. 

CAH: Cambridge Ancient History. 

dic. geo: Dictionnaire des noms geographiques, contenus dans les textes Hieroglyphiques, Sept 

Tomes, Le Caire. 

GOF: Gotting Orient Forschungen (Wiesbaden). 

JEA Journal of Egyptian Archaeology, London. 

Kêmi: Kêm, Revue du Philogie et d’Archeologie Egyptiennes et Coptes, Paris. 

LÄ: Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden. 

MÄS: Muncher Ägyptologische Studien, Berlin. 

Wb: Wörter buch der Ägyptischen Sprache, hg. Von A. Erman und H. Grapow, 6  Bde, 

Berlin u. Leipzig: 1940-59. 

ZÄS: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Alterumskunde Leipzig, Berlin. 
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 قائمة األشكال التوضيحية

 قائمة األشكال

 رقم الشكل عنــوان الشكــل

 (4)شكل رقم  .اإلله آش بهيئة الصقر حورس على ختم للملك دن

 (4)شكل رقم  .اإلله آش بهيئة الصقر حورس

 (4)شكل رقم  .اإلله آش مرتديًا التاج األبيض بجسد إنسان ورأس حيوان اإلله ست

 (1)شكل رقم  .اإلله شا بجسد إنسان ورأس حيوان ست وريشة على رأسه

 (4)شكل رقم  .اإلله حر آختى بجسد إنسان ورأس الصقر حورس

 (2)شكل رقم  .اإلله آش مرتديًا التاج األبيض بجسد إنسان ورأس حيوان اإلله ست

 (أ-7)شكل رقم  .اإلله آش بجسد إنسان ورأس الصقر حورس

 (ب-7)شكل رقم  .اإلله شا بهيئة إنسانية كاملة ويعلو رأسه ريشة

 (2)شكل رم  .اإلله آش مرتديًا التاج األبيض بجسد إنسان ورأس حيوان اإلله ست

 (9)شكل رقم  .أختى بجسد إنسان ورأس الصقر حورس-اإلله حر

 (41)شكل رقم  .اإلله آش بهيئة بشرية كاملة دون أطراف مميزة

 (44)شكل رقم  .شا بهيئة بشرية كاملة مرتديًا التاج األبيضاإلله 

 (44)شكل رقم  .اإلله آش بهيئة إنسانية كاملة ولحية مستعارة

 (44)شكل رقم  .اإلله شا على هيئة حيوان اإلله ست

 (41)شكل رقم  .اإلله آش بثالثة رؤوس مختلفة
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