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  طائر إوز  جالس علي ) حورس الطفل" (حربوقراط"لإللھ تمثال 
  

  إیناس بھي الدین عبد النعیم .د
  

  :ملخص 
ً بالمتحف  تمثال من الفخار عثر علیھ بالفیوم من العصر الروماني محفوظ حالیا

وھو صورة " حربوقراط"یصور اإللھ , سم٢٠ارتفاعھ ) 527(الزراعي بالدقي رقم 
 –با  –حور "الذي عرف في الحضارة الیونانیة الرومانیة , "حور"من صور اإللھ 

 –إیزیس  –سرابیس (وھو عضو في ثالوث اإلسكندریة ". حور الطفل"أو" غرد
وإصبع إحدي یدیھ الذي , فیظھر علي شكل فتي تمیزه خصلة شعر, )یسطراحربوق

ً عن الطفولة ً . یمتد نحو الفم تعبیرا ً مركبا جالس علي ظھر , یضع علي رأسھ تاجا
  .والجنائزیة وتقدیم القرابینوقد ارتبط طائر اإلوز بالعقائد الدینیة , إوزة

یقود إوزه في  Hr-pA Xrdوقد انتشرت تماثیل التراكوتا التي تمثل الطفل 
كما یمكن المغزى الدیني في مثل ھذه النوعیة من التماثیل , العصر الیوناني الروماني

أنھا تمثیل انتصار حور با غرد الذي ھو صوره من صور االلھھ حورس علي الشر 
كامنة في اإللھ ست وانتصاره علیھ حیث اإلوز في مستنقعات الدلتا تلك القوي ال

 .أرواح األعداء ومماثلو الشر
  
  
  
  

                                                             
  اإلرشاد السیاحي بالمعھد العالي للدراسات النوعیةوالقائم بإعمال رئیس قسم أستاذ مساعد.  
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  .فخار :المادة

  .الفیوم :مكان االكتشاف 
  ."٤٨"رقم الدواجن خزانة زراعي بالدقي المتحف ال :مكان الحفظ

    .527  :التمثال رقم
  .عصر روماني :ریخأالت

  .سم٢٠ :االرتفاع
  :وصف ــــــــــال

وھو صورة من  ,جالس علي ظھر إوزة "حربوقراط"التمثال یصور اإللھ 

-Hr "  الذي عرف في الحضارة الیونانیة الرومانیة , "حور"صور اإللھ 
pA Xrd "إیزیس  –سرابیس (وھو عضو في ثالوث اإلسكندریة ". حور الطفل"أو– 

وإصبع إحدي یدیھ الذي , فیظھر علي شكل فتي تمیزه خصلة شعر, )یسحربوقراط
ً عن الطفولة ً . یمتد نحو الفم تعبیرا ً مركبا   )١(.یضع علي رأسھ تاجا

التي كان " إیزیس"انتشرت عبادتھ خارج مصر في العالم الیوناني مع االلھة  
باعتبار أنھ حورس , ولم یعرف أنھ تفرد بمعبد خاص یشاركھا في معابدھا عادةً 

ً بین الطبقات  والدتھ رعایةالصغیر ویجب أن یبقي في  ً ومحبوبا ومع ذلك كان منتشرا
ً في بیوت العامة, الفقیرة    )٢(.ولكن عبد مستقال

 : عدیدةرف طائر اإلوز في اللغة المصریة القدیمة بأسماء وقد عُ 

                                                             
 .٣١٠صـ, ٢٠١٣, القاھرة, اللغة المصریة القدیمة, عبد الحلیم نور الدین )١(
, ابتسام محمد عبد المجید: ترجمة,معجم آلھة مصر القدیمة, كارلو ریوردا –ماریو توسي  )٢(

مصر من االسكندر األكبر إلي الفتح , مصطفي العبادي؛ ٢٠٠٨, الھیئة المصریة العامة للكتاب
  .٢٧٥ صـ, ١٩٩٢, العربي
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Apd   )٣(,  wrd    )٤(، bsbs   )٥(,  

  bDA )٦(,   pxt    )٧( , mst   )٨(,  ngg  )٩(,  

r )١٠(,Htm )١١(,HD )١٢(، xAr 
)١٣(,  

xt-aA   )١٤(,   st  )١٥(,   s )١٦(, smn )١٧(,  

srw )١٨( ,gbb  )١٩( ,Trp )٢٠(,   Dnw .)٢١(  
  

خلق الكون من خالل وقد ارتبط طائر اإلوز بالنصوص الدینیة ومذاھب 
, ظھور اإلوز بأنواعھ المختلفة في المصادر الدینیة المتمثلة في نصوص األھرام

ً عن ارتباط اإلوز بمفھوم الخلق , نصوص كتب العالم األخر, متون التوابیت فضال
ویتضح ھذا من خلق الكون في , ودوره في المذاھب الدینیة الخاصة بخلق الكون

  .وطیبة, ولیسھرموب, ھلیوبولیسمدینة 
ُ ھام في الشعائر الجنائزیة , )٢٢(من خالل طقس لي عنق اإلوز, كما یلعب دورا

أو في , ھذا باإلضافة إلي ظھوره في قوائم وصیغ القرابین وكذلك علي موائد القرابین

                                                             
)3(  PT. 461c , 913b. 
)4(  Wb. I, 336, 17-18. 
)5(  Wb. I, 447, 1. 
)6(  Wb. I, 488, 10. 
)7(  Wb. I, 542, 6. 
)8(  Wb. II, 136, 4. 
)9(  Wb. II, 350, 13-14.  

)10(  Wb. II, 393, 1-3. 
)11(  Wb. III, 196, 7.  
)12( Wb. III, 210, 9. 
)13( Wb. III, 323, 3-4. 
)14(  Wb. III, 342, 1. 
)15(  Wb. III, 407, 16-17. 
)16(  Wb. IV, 1, 5-6. 
)17(  Wb. IV, 136, 2. 
)18(  PT. 86a. 
)19(  Wb. V, 164, 5.  
)20(  Wb. V, 387, 6. 
)21(  Wb. V, 575, 4. 

ھي أحدي الطقوس الجنازیة الخاصة بشعائر الموتي ویرجع تاریخیھا  :طقس لي عنق اإلوز) ٢٢(
وتتم بواسطة الكھنة وكانت تصور بالقرب من مواضع القرابین مما یدل , منذ عصر الدولة القدیمة

العادات والشعائر الجنازیة في الدولة القدیمة , فأحمد عبد الحمید یوس. علي اتصالھا بشعائر الطعام
  .٤٢٠- ٣٨٣صـ, ١٩٦٦, جامعة القاھرة, )غیر منشورة(الة دكتوراه رس, عند األفراد
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ك اإلوز في كما شار, كما عثر علي نماذج محنطة منھ كقربان, أیدي حاملي القرابین
ثم ظھوره كتقدمة في المعابد وعدد من , )٢٣(وطقس فتح الفم ,طقس القربان المحروق

طقس إطالق الطیور , )٢٤(الطقوس الدینیة مثل طقس إحضار الطیور الحیة
كما ارتبط  ,)٢٧(وطقس ھز أو اقتالع البردي, )٢٦(طقس تأسیس المعبد, )٢٥(األربعة

                                                             
أي فتح الفم وه من أھم  wp-rأو  wn-rعرفت في اللغة المصریة القدیمة  :طقس فتح الفم )٢٣(

ومن خالل بعض , وكان الھدف منھا إعادة الحیاة للمتوفي, الطقوس الجنازیة في مصر القدیمة
, اتضح أنھ یتم ذبح بعض األضاحي وتقدمھا كقربان, النصوص والمناظر التي تمثل ھذا الطقس
وكنت , ستحیث كانت ھذه األضاحي ترمز إلي  smnومن ضمن ھذه األضاحي كان طائر اإلوز 

وبالتالي فإن التضحیة بھا كانت ترمز , التضحیة بھا ترمز للقضاء علي الشر الذي یمثلھ ھذا المعبود
قرابین , یسر صدیق أمین .إلي القضاء علي األعداد الذین یتمني المتوفي أن ینجو من شرورھم 

رسالة  ,األضاحي في نصوص ومناظر الدولة الحدیثة والعصور المتأخرة في مصر القدیمة
  .٨٢صـ, ١٩٨٧, جامعة القاھرة, )یر منشورةغ(ماجستیر 

ھي  ms Apdw anxعرفت في النصوص المصریة القدیمة  :طقس إحضار الطیور الحیة) ٢٤(
لتي كانت تتم في عید تتویج الملك حیث كان یحتفل بھ الملك الجدید عند تولیھ عرش أحد الطقوس ا

ً في ذكري جلوس الملك علي العرش, البالد ویبدأ ھذا الطقس تقدمھ . ثم یحتفل بھ بعد ذلك سنویا
طیور رع  Apdw- nw-raثم تحضر مجموعتان من الطیور كانت تعرف باسم , قربان للمعبود رع
ثم تفرد ھذه الطیور بعد ذلك أجنحتھا , ان یتم دھنھا بالدھون المقدسة والمعطرةوعددھا تسع وك

فقد أرتبط ھذا الطائر  smnالحمایة وكان ضمن ھذه الطیور طائر اإلوز  لتعطیھعلي رأس الملك 
  . بالملك والملكیة

- Goyon, J-cl., Confirmation du Pouvoir royal au Nouvel An, BdE 52, 1972, 36. 
یعد ھذا الطقس أخر الطقوس التي یختتم بھا مراسم التتویج : طقس إطالق الطیور األربعة )٢٥(

لتعلن جلوس الملك علي عرش  األربعةالملكي حیث كان یتم أطالق أربعة طیور إلي جھات الكون 
 srواالسم ,  srwأما عن ھذه الطیور التي اشتركت في ھذا الطقس فقد أطلق علیھا اسم , البالد

  .أطلق علي أحد أنواع اإلوز التي عرفت في مصر القدیمة
منھا عمل , وكانت ھناك مراحل مختلفة لالحتفال بطقوس تأسیس المعبد: طقس تأسیس المعبد) ٢٦(

والتي یقوم الملك بوضعھا في حفر نظیفة بھا طبقة من الرمال " ودائع األساس"الطقوس الخاصة بـ
أركان المعبد وأسفل األبواب وفي أماكن مختلفة أسفل الطاھرة جھزت لھذا الغرض في كل من 

وكانت ھذه الودائع عبارة عن نماذج صغیرة من أدوات العمل كاألزمیل , جدرانھ الخارجیة
الي أختام علي شكل طوب من اآلجر علیھا اسم الملك  واألواني التي تستخدم في البناء باإلضافة

 Hnktكان یتم مع ھذه الودائع تقدیم قربان عرف باسم و, الكریمة واألحجار األوانيوعدد قلیل من 
وكان یشمل رأس ثور وطائر إوز مقطوع الرأس وعادة ما تصور الطیور والحیوانات الضارة التي 
ارتبطت بفكرة الرمز إلي الشر واألعداء في كثیر من األحیان مفصولة الرأس إشارة بذلك إلي سلب 

ربان في طقس تأسیس المعبد ھو حمایة البناء من األرواح وكان الھدف من ھذا الق, قوتھا الضارة
  .الشریرة وجذب األرواح الخیرة إلیھ

- El-Adly, S., Das Gründung – und Weiheritual des Ägyptischen Tempels Von der 
Frühgeschichtlchen Zeit bis zum Ende des Neuen Reiches, Diss. Tübingen,1981. 

, أحد الطقوس الدینیة التي ترجع الي عصر الدولة القدیمة: طقس ھز أو اقتالع البردي  )٢٧(
ویؤدي ھذا ,  sSS-wADوصورت علي بعض مقابر األفراد وعرفت في النصوص المصریة باسم 
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, )٢٨(سرت, حورس, خنوم, حعبي, ست, جب, آمون: اإلوز بعدد من المعبودات مثل
  )٢٩(.ونحي

   smn – Hrبالمعبود حورس من خالل االسم  smn وقد ارتبط طائر اإلوز 
الذي أطلق علیھ اسم  )٣٠(من أقالیم مصر العلیا ٢١والذي أطلق علي عاصمة اإلقلیم 

Nart – pH    نھایة شجرة "والذي یعنيNart" , وقد جاء ذكر ھذا اإلقلیم وعاصمتھ
smn – Hr   ٣١(.بالكرنك" سنوسرت األول"علي المقصورة البیضاء للملك(  

/ عند األطراف الكائن بھا الیوم كفر عمار  موقع اإلقلیموافترض البعض 
كم إلي جنوب من  ٨میدوم و  كم شمال ١٢حوالي , طرخان علي الضفة الغربیة للنیل

  )٣٣(.من أقالیم مصر العلیا ٢٢عاصمة اإلقلیم ) أطفیح(مقابل , )٣٢(اللشت

 وكتبت ھكذا    smnw – Hr إشارة وردت عن العاصمة  مقدوأ
بمتحف من األسرة الثانیة عشرة    "sn – Wsrtللمدعو ) 501(علي تمثال رقم 

Gulbenkiau , للمدعو  20581)(رقم علي تمثال   ھكذا كتبتكما
snfrw  بمتحف برلینُعثر علیھ في ً   )٣٤(.میدوم یؤرخ لألسرة الثانیة عشرة أیضا

من خالل النصوص الدینیة مثل  smnواإلوز  Hrویرجع االرتباط بین الصقر 
نشا منذ  االفتراضنصوص األھرام ونصوص التوابیت یمكن  ُ بأن ھذا المكان قد أ

ً  Hrوالصقر  smnالعصر العتیق أو الدولة القدیمة لتربیة اإلوز   الرتباطھانظرا
وربما أنھ قد یكون , لي السماء منذ نصوص األھرامبعملیة صعود الملك المتوفي إ

                                                                                                                                                           
الدلتا حیث یقوم  أحراشوتتم طقوس ھذه الطقسھ في , الطقس إلي المعبودة حتحور ربھ األحراش

ً یتقدمھ طائر اإلوز  صاحب المقبرة وھو   .یقتلع سیقان البرديومصور في قاربا
-  Harpur, Y., "sSS WAD" Scenes of the Old Kingdom, GM 8, 1980, 53-60. 

حتي أن , اإلوزولكن اسم المعبودة بمخصص طائر , اتخذت الھیئة البقرة : المعبودة سرت )٢٨(
  .اإلوزةأطلق علیھا اإللھة 

- Sethe, K., Urgescichte und alteste religion der Ägypter, Leipzig, 1930, 20. 
, ھو أحد المعبودات التي ظھرت بھیئة أدمیة ورأسي طائر یشبة طائر اإلوز: المعبود نحي  )٢٩(

وذلك في منظر یمثل الساعة الثانیة عشرة من كتاب اإلمي دوات في مقبرة الملك تحتمس الثالث 
  .بطیبة

- Hornung, E., Die Unterweltsbücher der Ägypter, Germany, 1997, 191. 
)30(  Brugsch, H., "  Ddt oder Mendes", in: ZÄS 9, 1871, p.84f. 
)31(  Gomàà, F., Die Besiedlung Ägyptens Während des Mittleren Reiches, I.Oberägypten 

und das Fayyum, TAVO (Nr. 66/1), Wiesbaden, 1986, 372.  
)32(  Yoyotte, J., "Études géographiques I. La "Cité des Acacias" (Kafr Ammar)", in: RdE 

13, 1967, p.86. 
)33(  Griffith, F., "Notices of Recent publications", in: JEA 3, 1916, p.142. 
)34(  Gomàà, F., op. cit., p.372. ; Yoyotte, J., op. cit., p.86. 
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ھناك عالقة بین حورس االبن وطائر اإلوز الذي استخدم في اللغة المصریة القدیمة 
  )٣٥(.لیعبر عن معني االبن

  
Dd mdw inD Hr.k in skr n ia Hr.k in DwA-wr igb n m bik nTry qbH n 
m aHaw n m smn 

,  DwA-wrالملك لعل وجھك یغسل بواسطة ) أیھا(ك بواسطة سوكر لتحیة : تالوة"
لیت , )البنو( aHawكطائر ) في األفق(یسبح الملك , لیت الملك یحلق كالصقر المقدس

  )٣٦(.smnالملك كإوز 
وقد تعددت الطیور التي یصعد , كان الطیران من وسائل الصعود إلي السماء

وقد تضمنت الفقرة ھذا والتي تضمن لھ الحیاة األبدیة , الملك في ھیئتھا إلي السماء
األمر الذي , أي الصقر المقدس nTryیشیر إلیھ ھنا بالصفة  والذي bikوھي الصقر 

لم  smnمما یشیر إلي أن طائر اإلوز  smnلم یحدث مع باقي الطیور وخاصة اإلوز 
وقد تضمنت الفقرة , یكن في الدولة القدیمة لھ طابع وصفھ مقدسة مثل الصقر حورس

ویطیر  smnكما ورد أن الملك یأخذ ھیئة طائر اإلوز , )مالك الحزین( aHawطائر 
 .اءعندما یصعد أو یطیر إلي السم smnكما كان الملك یأخذ ھیئة اإلوز , إلي السماء
في كثیر من المناظر مع  ربانقاإلشارة إلي أن طائر اإلوز ظھر كتجدر كما 

وذلك في معبد حورس  الذي حمي حورس في أحراش ومستنقعات الدلتا تقدمھ البردي
ولم یظھر اندماج قربان البردي مع اإلوز سوي في العصر الیوناني الروماني , بإدفو

الذي ھو جسدك فلتأكل , شاب بفضل البرديأحضرت باقات البردي لطفل الدلتا أنت "
  )٣٧(".ھذه الطیور موضوعھ اآلن فوق مذبحك, اإلوزات الخارجة من أعشاشھا

كما أن یأتي اإلوز من میاه المستنقعات فھو أرواح األعداء وممثلي الشر فقد 
اخفت ایزیس طفلھا حورس وریث أوزیریس في مستنقعات الدلتا لحمایتھ من شر 

ور المستنقع التي فیھا اإلوز وھو تمثیل رمزي لمشاركة الملك في عمھ ست وذبح طی
  )٣٨(.القضاء علي القوي الكامنة لست

  :النتائج 

                                                             
)35(  Yoyotte, J., op. cit., p.82. 
)36(  Faulkner, PT. 293. 
)37(  M.de Rochemonteix – É. Chassinat – S. Cauville et D. Devauchelle, Le temple d' 

Edfou IV, Institute francais d' archeology orientale, Le Caire, 1934-1985, p.120. 
)38(  Ipid., I, p.411.  



 )١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

٧ 
 

ارتبط طائر اإلوز في مصر القدیمة بالنصوص الدینیة ومذاھب خلق الكون  -
والشعائر الجنائزیة والطقوس الدینیة وكما ارتبط بعدد من المعبودات في 

  ".حربوقراط"المعبود العقائد المصریة مثل 
یقود إوزه في العصر  Hr-pA Xrdانتشرت تماثیل التراكوتا التي تمثل الطفل  -

ُ ألھمیة الفیوم  الفیوم منطقة منأغلبھا والتي جاءت , الیوناني الروماني نظرا
 . التي تعتبر من المواقع الھامة من العصر الیوناني الروماني

انتصار  تمثلفي مثل ھذه النوعیة من التماثیل أنھا الدیني  المغزىن كما یكم -
علي الشر تلك  "حورس"حور با غرد الذي ھو صوره من صور االلھھ 

اإلوز في یمثل حیث  ,وانتصاره علیھ "ست"القوي الكامنة في اإللھ 
مستنقعات الدلتا أرواح األعداء ومماثلو الشر فھو ھنا یعتلي الطائر أي انھ 

  .یشاءیثما متمكن منھ ویقوده ح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


