
  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٨٤

 تماثيل األوشابتى بجبانة ميدوم
 •إيناس بهي الدين عبد المنعم.                                            د

  
اضي األثرية التابعة استخرجت بعثة هيئة اآلثار المصرية من منطقة كوم ابور

 الهامة والتي تعود لعصور الحضارة ةميدوم عدد كبير من اآلثار المصريلمنطقة آثار
  ١يث انتهت الحفائر األثرية فى المنطقة١٩٨٦حتى عام١٩٨٤ية المختلفة منذ عامالمصر

 كوم أبو راضى أطلق على تلك الجبانة اسم كوم أبو راضى لمجاورتها لقرية
وتقع كوم أبو راضى  متر إلى الجنوب الشرقى من الجبانة ،٥٠٠والتى تقع على بعد

د كوم أبو راضى من الجنوب يح و  كم٨م على بعدنحو الجنوب الغربى لهرم ميدو
 كم والتى تعود للعصرين اليونانى والرومانى٢قرية وجبانة أبويط األثرية على بعد 

  .  ] ٢اللوحة [
 بعد التطور الفكرى الذى طرأ على أسلوب المصريين ىاألوشابتعرفت تماثيل 
الخدم حيث تحولت التماثيل الخاصة ب  الخدم فى المقابر،تماثيلبعد اختفاء عادة دفن 

، وهى تجسيد الميت وخدمته معاً والتى أصبحت تؤدى وظيفة مزدوجة ،" أوشابتى"إلى 
، ثم  ولم يكن هناك أوشابتى واحد بل تعددت حتى وصل عددها بعدد أيام السنة

وكان هناك تمثال " سيتى األول"تضاعف العدد مثل ما كشف عنه فى مقبرة الملك 
 ٢ وهو يعين على كل عشرة تماثيل أوشابتى"  خدم "أوشابتى على شكل رئيس عمال 

 

وأصبحت هذه التماثيل من ضروريات األثاث الجنائزى داخل المقابر، حيث أنها  ،
مال الضرورية فى تمثيل لتجسيد دائم للمومياء وكانت توضع فى المقبرة للقيام باألع

  .العالم اآلخر

 Swbty -تىشواب" بــ سميت هذه التماثيل فى اللغة المصرية القديمة

                                                        
  بالمعهد العالى للدراسات النوعيه–مدرس االرشاد السياحى  •

أتقدم بخالص الشكر للمجلس األعلى لآلثار ومنطقة آثار ميدوم على الموافقة على نشر تلك القطع * 
                  .                                                  األثرية

1  - B.Porter and R.Moss ,Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic .IV 
,Lower  
and  Middle  Egypt ,Oxford 1934 ,pp88-95; 
 ة جيمس بيكى ، اآلثار المصرية  فى  وادى  النيل ، جزء ثان ، ترجمـة ،لبيـب حبـشى ، القـاهر            

   .٥٠-٤٣م ، ص ١٩٦٠
2  - M.Lurker,The Gods and Symbols of Ancient Egypt ,Britain 1974,pp125-126;  

الـدر  .س   ;١٣٢م ص   ١٩٨٥تشرنى ، الديانة المصرية القديمة ، ترجمة ،أحمد قدرى ،القاهرة           . ى
  .٦٢م ، ص ١٩٩٠ ، الفن المصرى القديم ، ترجمة ،أحمد زهير ،   القاهرة دي
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 ٨٥

¨¡¡ñ¡

¨¡ñ
¡
·È  " أوشبتى " والتى اصبحت فيما بعد ،    ٣                          - Sbty –شابتى 

wSbty                    لكلمة غير معـروف علـى وجـه    والمعنى األصلى ل ،   ٤
وبالمـصرية القديمـة   "  Persea – tree –شجرة البرسـيا  "وربما يرتبط باسم  ،الدقة

  -                             SwAbشاواب "
الـشكل   ولكن فى الدولة الحديثة أصـبح  ، ٥ 

وذلك لمواءمة وظيفتها فـى اإلجابـة   " مجيب"بمعنى "  wSAbtyأوشبتى "السائد للكلمة 
،حيث كان المفروض أنه عندما ينادى على الميت كـان    ٦ على النداء بدالً من الميت
  . ذاا نها أ:  األوشابتى يقوم بالرد قائالً

فى بداية عصر الدولة الحديثة زود األوشابتى بأدوات بسيطة تستلزم الضرورة           
استعمالها وهى المحراث والمعول والسلة حيث كانت ترسم بعد ذلك، وجرت العادة أن             
يحمل األوشابتى المحراث والمعول فى يديه والسلة فى الخلف لحمل الرمـال وكانـت              

ومعظمها للعمال وهـى تحتـوى علـى زخـارف          ،   ٧ هذه التماثيل تصنع من الفخار    
 وكانت تحمل بقايا من كتابات بـالحبر األسـود،         باألحمر واألصفر واألسود واألبيض،   

  . قى وتكون تلك الكتابات فوق الصدروبعضها كان يكتب فى شكل أف

أما الكتابات التى كانت تكتب فى شكل رأسى فكان موضعها على أسفل الـبطن     
 على شـكل مـستطيل      أسودالتى كان معظمها يوضع داخل برواز       و حتى نهاية الساق،  

ص تبدأ بذكر اسم    وغالباً ما كانت تلك النصو    ،  ٨يبدأ من أسفل الصدر حتى نهاية الساق      
   .ولقب الميت

واختلفت هذه النصوص فى طريقة كتابتها فى كل عصر إلى أن بـدأت منـذ               

sHD wsir-   å£é"منتصف األ تظهر صيغة 
Ù ½¡È والتى كانـت تعنـى    ،  ٩

                                                        
3  - R.O.Faulkner ,A Concise Dictionary of Middle Egyptian ,Oxford 1947 ,p.263 
4  - Faulkner, Concise Dictionary of Middle Egyptian, p.70 
5  -  Faulkner, Concise Dictionary of Middle Egyptian, p.263 

  .١٣٢تشرنى ، الديانة المصرية القديمة ، ترجمة ،أحمد قدرى ، ص  -٦
7  -  G. Kueny and J. Yoyotte. Grenoble Musee des Beaux Arts collection Egyptienne. Paris 
1979 pp. 68 – 69  
     figs 56 –71; H. M. Stewart, Egyptian Shabtis, London 1995, p 21, fig 16.               
8   - Shafik Farid, Preliminary Report on the Excavations of the Antiquities Department, At 
Kom Abu Billo,  ASAE. 61.1973 p. 24, pl. 12; R. Engelbach Harageh, pl. 28 – 2. 
9  - Faulkner, Concise Dictionary of Middle Egyptian, p. 239; W. M. F. Petrie, Shabtis. 
Illustrated by the   Egyptian collection in University College. London 1935 pp. 2 – 3, pl. I. 
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 ٨٦

 ،١٠  فى كل األحوال بمعنى المضيئsHDوورد الفعل السببى ، أوزير" المضيئ"المنير :
بعد اسم ولقب الميت على تماثيل األوشابتى كان يستلزم كتابـة فقـرات مفـصلة فـى       

 المنوطـة الفصل السادس من كتاب الموتى، وهو الفصل الذى حدد الوظيفة والواجبات            
  . بتىاألوشا

أسهم عدد كبير من علماء المصريات فى تفسير هـذا الفـصل وإعطـاء الترجمـة          
كانت الكتابات على تلك التماثيل تكون إمـا بالهيروغليفيـة أو   و ، ١١ الخاصة بكل فقرة

  .الهيراطيقية أو الديموطيقية

عند نهاية عصر الدولة الحديثة وفى عصر االنتقال الثالث زادت أعداد األوشـابتى         
وتعود معظم التماثيل المكتشفة إلى عصر الدولة الحديثة ويوجد مثيـل           ، ١٢ المقابر اخلد

  . ١٣ لها فى متحف بوسطن

ـ  عـن كشف خالل أعمال الحفائر داخل مقابر جبانة كوم أبو راضـى               ة ثالث
وعشرين تمثاالً منهم عشرون من الفخار المحروق ومعظمهم عليه زخارف وكتابـات            

 من الفيانس وغير    اثنانقايا كتابات هيراطيقية غير واضحة ،     هيراطيقية وبعضها عليه ب   
  . التماثيل المكتشفة كالتالى وتفاصيل  ، وواحد من الخشب المتهالك كاملين ،

  :  التماثيل المصنوعة من الفخار –أ 

وال  تمثال من الفخار الخشن الصنع كان متكسراً  إلى نصفين ورمم ،   – ١
  . ات يحتوى على أية زخارف أو كتاب

  . دولة حديثة   :  العصر- 
ـ  .  اً سم عرض  ٢,٥ ،   ارتفاعاًسم  ١٥,٥  : المقاسات- جل ضـمن   س

  .  تفتيش ٨٠٩الرقم 

                                                        
10  - Faulkner, The Book of the Dead, New York 1972, pp 18 – 21; J. Assmann, Theben, I, 
Germany 1983, pp 314– 315 ,394; D. Meeks, Anne Lexicographique Paris, 1977-79, vL. 1, p 
337, vL.2, p 342, vL.3, p 265. 

   . خر واستمر هذا االعتقاد حتى اآلنآل التى يتمناها الميت فى العالم ااألمنياتكان النور هو احد و
11  - A. Mariette Cat. des. Monuments, D, Abydos. Paris. 1880. pp. 46 – 48; Loret .RT. 4 1883. 
p 89; RT .5. 1884. p. 70; Borchardt, ZAS .1894. p.111; E. Towry–white. PSBA. 18 1896, pp 
138 – 142;           
Gardiner. ZAS 1906. p.55; Petrie and Wainwright, Labyrinth, Mazghuneh and Gerzeh, London  
1912 pp .10-15 ;L. Speleers, les figurines funeraires egyptiennes, Bruxelles, 1923 .   
12  - B.L.Goff, Symbols of Ancient Egypt, p.121. 
13 - Museum of fine Arts Boston, Mummies and Magic ,The Funerary Arts of Ancient Egypt 
,Hong Kong 1990,p. 152, fig.96.     
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 ٨٧

 ١مقياس رسم   ٢الشكل  ) ٣(اللوحة  .٢٥٥المقبرة رقم    : مكان العثور -
  )٤( اللوحة سم ،٣: 

 . الصورة أعلىالتمثال المتكسر إلى نصفين فى  ، ١الصورة   
لتمثال داخل مقبرة متواضعة بين الـرديم متكـسر إلـى           عثر على هذا ا   

وهـو نمـوذج لتماثيـل       نصفين بسبب ثقل الرديم الذى كـان فوقـه ،         
  . األوشابتى الفقيرة التى ال تحتوى على أية زخارف أو كتابات

 تماثيل خشنة الصنع ومتشابهة فى تفاصيل الوجه ،وعليها بقايا          خمسة  - ٢
،وعثـر علـى    األسود فى شكل أفقىغير واضحة ب كتابات هيراطيقية

  .  طالء باألبيض ا وعليهمترميمهما  اثنين منهما كانا مهشمين وتم
  . دولة حديثة    : العصر
 المقدار النسبى - ٨ كثافة اللون - ٨تدرج اللون  : األبيض  : األلوان

   . ٨لجالء اللون 
 المقـدار  -١٤ كثافـة اللـون    - ٧,٥تدرج اللون    : األحمر  

 ١٤ ٤ لجالء اللون    النسبى
 
سم ،وعـرض   ٢٠متوسط ارتفاع   : المقاسات 

  . سم٥سمك   سم ،٦
  تفتيش ٨٠٩سجلوا ضمن الرقم    
 مقيـاس   ٦ – ٤األشـكال   ) ٣(اللوحة. ٣٢٠المقبرة رقم   : مكان العثور 

  ) ٤(، اللوحةسم ٣ : ١رسم

  . )١(الصورة                      

وهـو    ، اأنحاء أجسامهم دهنت التماثيل الخمسة بطالء أبيض على كل        
بينما لون الوجه باألحمر وباروكة      ،  ١٥ لون مقدس يدل على الطهارة    

وشاع هذا الطـراز مـن    ، باألبيض واألسود والعينان الشعر باألسود ،  
ومن بين  ،  ١٦ تماثيل األوشابتى فى معظم مقابر عصر الدولة الحديثة
حيـث يرتـدى    هذه التماثيل الخمسة هناك تمثال مميز الشكل لمشرف،  

ويشبه هذا التمثال    ، ١٧  لألمام وهو مشابه لمالبس األحياء     اً بارز اًمئزر

                                                        
14  - Munsell, Book of color. Glossy finish collection. U.S.A. 1966. 
15 - Lurker, The Gods and Symbols, p.129. 
16   - W. M. F. Petrie and G. Brunton, Sedment II, London 1924, p 27, pl, XXVIII – 28 – 30     

، القاهرة  ترجمة عبد المنعم أبو بكر ، محمد أنور شكرى          . ديانة مصر القديمة    . أدولف أرمان    - ١٧
      ٤٤٠٦ الشكل٣١١ص ، ١٩٧٣
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 ٨٨

وكانت تماثيل المشرفين تـصنع      ،اصيله التماثيل األربعة األخرى   فى تف 
  .١٨ لإلشراف على المجموعات من األوشابتى

   :  تماثيل تتشابه فى تفاصيل الوجهتسعة  – ٣

عليهم اللـون األحمـر ولـون        سبعة تماثيل بشكل واحد يغلب       اومنهم
 باألبيض واألسود،وتوجد كتابـة هيراطيقيـة       والعينانالشعر باألسود   

وتمثـاالن لمـشرفين     رأسية باألسود ومن أسفل الصدر حتى األقدام ،       
 لون جسدهما باألبيض وفوقه زخـارف مختلفـة بـاألحمر واألزرق،          

هيراطيقية  بارزة فوق الركبة والكتابات ال     ةاألسود ويرتدى كل منهم نقب    
 وقـد لـون الوجـه بـاألحمر       ،الرأسية توجد أسفل النقية حتى األقدام     

  . والشعر باألسود ،والعينان باألبيض واألسود 

  . دولة حديثة   : العصر

. سـم ٣سـم ، سـمك   ٦,٥سم ،عرض   ٢١ ارتفاعمتوسط   : المقاسات
  .  تفتيش ٩٩٠رقم بسجلوا 

 ١١ – ٩ألشـكال   ا)  ٣ (  اللوحـة  ،٣٤٥المقبرة رقـم    : مكان العثور 
   ، سم٣ : ١مقياس رسم 

  .٢الصورة  )٤(للوحةا              

تعد التماثيل التسعة من النماذج الجيدة للتماثيل المجيبة التى تم العثـور            
عليها فى المنطقة ويتشابه منهم سبعة تماثيل فى كل شئ ،ونُفذوا بحيث            

بـروز   كما لو كانت موجودة فوق الصدر ويظهـر فيهـا            اليدانتبدو  
الجسم عن الظهر،وتوجد كتابات هيراطيقية رأسية أسفل الصدر داخل          

وبرع الفنان فى استخدام اللون األحمر الذى غطى أجـسام           مستطيل ، 
وكان لهذا اللون تأثير قـوى       ،والعينينالتماثيل السبعة فيما عدا الشعر      

    ١٩على المناظر أكثر من كل األلوان وكان يمثل رمز الحياة واالنتصار

وفق الفنان المصرى فى وضع الزخارف فوق زى المشرفان حيث بدا           
حيث كانت تميز مالبس المشرفين عـن        مميزان عن التماثيل السبعة ،    

 .  ٢٠ يرتادونطريق أظهار البروز فى المئزر الذى كانوا 

                                                        
18  - P.E.Newberry, Funerary statuette and Model Sarcophage, CGC, troisieme fascicule le 
Caire 1957, pls.XIX  XX. 
19  - Lurker, The Gods and Symbols, p. 100. 
20 - Goff, Symbols of Ancient Egypt, p 121. 
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 ٨٩

 بالنسبة لتمثالى المشرفان فقد لون الشعر وننى العين فيهما باألسـود ،           
قبة باألحمر وبقية الجسم باألبيض وفوقه زخارف       بينما لون الوجه والر   

حيث توجد على صدور التمثالين تصوير باألحمر يمثل         بألوان مختلفة، 
وحـددت خطـوط     ممسوكين باليـدين،   كاناالمحراث والمعول كما لو     

باألزرق فى شكل أفقى وجانبى وكذلك أسفل الصدر والبطن،بينما برز          
يه زخارف فى شـكل خطـوط       المئزر إلى األمام فى شكل مثلث وعل      

رأسية باألحمر يميزهما خطان جانبيان وخط منتصف المئـزر بيـنهم           
خطوط رأسية باألحمر داخلها زخارف على شكل نقط سميكة باألزرق          

وأسفل المئزر مباشرة توجد كتابات هيراطيقية داخل مستطيل        ،واألسود
) ٤( اللوحـة  ،١١– ٩األشكال  ) ٣(اللوحة .باألحمر يمتد حتى األقدام   

   . ٣ – ٢الصور 

والكتابات الهيراطيقية الموجودة على التماثيل التسعة بهذا 
  : الشكل  

ــى  –أ  ــودة عل ــات الموج التماثيــــل  الكتاب
  : السبعة 

  

ــى –ب  ــات الموجــودة عل ــالى  الكتاب تمثـــ
  : المشرفان 

  

" ويطــابق كــال الكتــابيتين فــى الهيروغليفيــة      
Transcription "  ما يلى  

         : وتقرأ

Wsir  PA n  tA wrT    

  . ٢١ العظيمة  إلى األرضأوزير المنتمى

                                                        
21  - G. Moller, Hieratisch Palaographie Die Aegyptische Buchschrift in Ihrer Entwicklung. 
Von Der funften  Dynastie Bis Zur Romischen Kaiserzeit, Zweiter Band Berlin, 1965, pp. 7 ‘ 
17 ' 34 ' 64 ‘ 66 .  Pn tm 

 تماثل  ١٩ ،   ١٨بتى من عصر األسرتين     اكان هناك العديد من األسماء التى وردت على تمثيل األوش         
  .Pn 3t. wr.t  بن أت ورت  ،  Pn Nw   ، بن نو بن تم: هذا التمثال وهى 
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 ٩٠

  :  شكل واحد اتأربعة تماثيل ذ   -٤

لون الشعر المتدلى على صدور التماثيل باألزرق المصرى ، وكـذلك           
ويوجـد تـصوير لليـدين فـوق         لون الشريط األفقى أعلى الـصدر،     

اخـل  بعضهما،وعلى التماثيل كتابات هيراطيقيـة رأسـية باألسـود د         
  . مستطيل رأسى لون باألسود 

  . دولة حديثة  : العصر

 المقدار النـسبى    - ٨ كثافة اللون    - ٥تدرج اللون   . األزرق   : األلوان
  . ٢٢ ٧لجالء اللون 

سم،سمك ٤سم،عرض من المنتصف ١٥متوسط ارتفاع   :المقاسات
  . سم٣

  .تفتيش  ٩٨٩ سجلوا برقم    

، مقياس رسم )٧(الشكل ) ٣(ة اللوح،٣٧٥المقبرة رقم : مكان العثور
  . )٥(الصورة  ) ٤( اللوحة سم ،٣ : ١

تـابوت فخـار وظهـر اللـون      عثر على تلك التماثيل األربعة بجوار     
 لون الشعر المتدلى على الصدر وكذلك       األزرق المصرى بوضوح فى   

الخطين المتصلين بينهما فى شكل أفقى وكذلك الخط العريض الموجود          
روف أن األزرق المصرى كـان هـو لـون          ومن المع  أعلى الصدر، 

  ، ٢٣وهناك العديد من اآللهة ارتدوا باروكات زرقاء" آمون"

نجحوا منذ عصر األسرة الرابعة فى اختراع هذا         علماً بأن المصريين    
اللون عن طريق تحضير مادة كريستالية الزوردية زرقاء  لتأخذ لونها           

 الكالـسيوم التـى   سـيليكات  األزرق الالمع من مشتقات النحاس وتترا  
" األزرق المـصرى "، وعرفت هذه المادة باسـم   ٢٤ تدخل فى تركيبها

وكانوا يستوردونها من مـصر فـى       " كيورليوم"وعرفها الرومان باسم    

                                                        
22  - Munsell, Book of color. Glossy finish collection. U.S.A. 1966. 
23  - M. Lurker, The Gods and Symbols, p 41. 

زكى اسـكندر ، محمـد      . ترجمة  . المواد والصناعات عند قدماء المصريين      . ألفريد لوكاس    - ٢٤
  .٥٦١ – ٥٦٠زكريا غنيم ص 
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 ٩١

عصر اإلمبراطورية الرومانية الستخدامها كـدهان للمبـانى الراقيـة          
  . ٢٥ وتوقف استيرادها نهائياً فى منتصف القرن السابع الميالدى

ى التماثيل األربعة كتابات هيراطيقيـة رأسـية باألسـود داخـل            وعل
مستطيل ويبدو كل تمثال كما لو كان راقداً فوق قاعدة بطـول الجـسم        

والكتابات  وهى تبرز عن جسم التمثال فى الجوانب ،       
  : الموجودة على كل تمثال بهذا الشكل 

 
ــة    ــى الهيروغليفي ــات ف ــذه الكتاب ــابق ه " ويط

Transcription   "ا يلى م :  

  

  :   وهى تقرأ  

                  wsir26   Imn n pr Imn mAc '  xrw    

  . آمون  المنتمى إلى معبد أمون صادق القول" المرحوم  "أوزير 

هناك العديد من األسماء المشابهة التى تعود إلـى عـصر األسـرتين             
 إهناسـيا   وأشهرها ما عصر عليـه فـى        الثامنة عشر والتاسعة عشر   

ود إلى األسرة التاسعة عشر عليه نفس تفاصيل الكتابات الموجودة          ويع
 ٢٧ على هذا التمثال  

وردت أسماء مشابهة لهذا االسم ضمن األسـماء        ،
التى شاعت خالل عصر الدولة الحديثة ومن أشهرها أوزير أمـون و            

  .  ٢٨  بر أمونإنأمون 

   مجوف تناجرا تمثال – ٥

فاصيل الجسدية والتى يظهر فيهـا      يمثل فتاة حسناء ويظهر فيه كافة الت      
ووفق الفنان فى إظهار تفاصـيل العبـاءة فـوق           مالمح ذلك العصر،  

وكان متكسر إلـى أربعـة أجـزاء         الرداء ويقف التمثال فوق قاعدة ،     
  . وال يحتوى على كتابات أو زخارف  ،ورمم

                                                        
  ٨٠ ص – ١٩٩٠القاهرة . ترجمة مختار السويفى . مجوهرات الفراعنة . سيريل الوريد  -٢٥

26  - R. Engelbach , Harageh ,London 1923, pls. LXXVII – 5 ,LXXVIII – 2 
27  - W. M. F. Petrie, Ehnasya 1904, London 1905, pl. XLI – 10. 
28  - H. Rank, Die Agyptischen Personennamen I , Berlin 1939, p. 28; W.M.F.Petrie.Shabtis, 
Illustrated by the Egyptian Collection in University College, London 1935, Pls. XI – 459, XIII 
– 598. 
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 ٩٢

  . يونانى   : العصر     

 سـجل   .سـم ١,٥سم ،سمك   ٣,٥سم،عرض  ١٣,٥ارتفاع   : المقاسات     
  .  تفتيش١٠٦٧برقم 

 بين المالط الجبس لمدخل  ، القسم هـ٩٩٢المقبرة رقم  :العثـور  مكان
   ٥الحجرة رقم 

  سم ، ١:٢أ ، ب مقياس رسم  / ١٢ن الشكال) ٣(اللوحة               

  . ٢ - ١الصور ) ٥(اللوحة       

م نما كان يـت   لعبت الصدفة دوراً كبيراً فى الكشف عن هذا التمثال، فبي         
 تبين وجود كتل حجرية مهذبة على شكل        ٥ رقم   فتح مدخل الحجرة    

 تسد المدخل وهى األحجار التى شاع اسـتخدامها         Blocksمستطيالت  
على نطاق واسع فى غلق مداخل حجرات الـدفن الخاصـة بمقـابر             

استخدم الجبس كمـالط لبنـاء      . بجبانة كوم أبو راضى    العصر اليونانى 
مدخل الحجرة صعباً نظراً لتصلب الجـيس  هذه األحجار مما جعل فتح  

وأثنـاء   ،مما أدى إلى صعوبة نزع تلك األحجـار،     مع الحجر الجيرى  
وجود قطع من الفخار األحمر بين المـالط        تبين  تكسير المالط الصلب    

مما استدعى الحفاظ على قطع المالط المتكسرة وتكـسيرها بحـرص           
 الموجودة داخلهـا     الفخارية كسرشديد إلى أجزاء صغيرة الستخراج ال     

نتج عن ذلك الكشف عن     و  ، مما استلزم وقتاً طويالً إلنجاز هذا العمل      
  . أربعة قطع من الفخار األحمر

  تناجرا "جود لتمثال   بعد تجميع القطع الفخارية المكتشفة أمكن إعادة الو       
وهى التماثيل التى كانت تصنع من الطين المجوف وبعد تشكيلها يتم           " 

 أن وظيفـة    الباحثونلحرق واكتمال صناعتها ، ويرى      إدخالها الفرن ل  
 كانت تماثل إلى حد كبير وظيفـة تماثيـل األوشـابتى            التناجراتماثيل  

يحمل ذلـك    .وبخاصة تلك التى تخص الموتى وتوضع داخل مقابرهم       
 توالتكويرا االمتالءالتمثال كل سمات العصر اليونانى التى تتمثل فى         

ء ترتدى رداء يمتـد حتـى أسـفل         ويخص فتاة حسنا   ، ٢٩ فى الجسم 
 ، وهو يمثل الزى األساسى فوق الجسم      ،٢الصورة  ) ٥( اللوحة،  الركبة

 عـن مـستوى   وارتفاعـه برع الفنان فى إظهار تفاصيل صدر الفتاة  و
  . الجسم ليظهر األنوثة الصارخة لتلك الحسناء

                                                        
29  - C. M. Kaufman Agyptische Terrakotten der Griechisch Romischen und Koptischen 
Epoche, Vorzugsweise aus  der Oase ell Fayum- Cairo. 1913, pp 15 – 22 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٩٣

وتضم الفتاة يدها اليمنى أسفل الجانب األيمن من الـصدر، ويبـدو أن             
وتلف العباءة كل الجـسم مـن أسـفل         " بنصف كم "الداخلى كان   الزى  

راع األيـسر المـساوى     ذالصدر وتحيط بالجسم من الخلف وتغطى ال      
وفق الفنان فـى تنفيـذ وإظهـار     ، أسفل العباءةمقبضاهللجسم ويظهر 

النسب التشريحية لجسم تلك الفتاة ، وبخاصة فى منطقة الرقبة وكـذلك      
لوجه بالكامل والذى ظهرت فيه مالمح وجوه       الدقة البالغة فى تفاصيل ا    

وصفف شعر الفتاة بحيث يبدو مقسماً إلـى نـصفين           ، ٣٠ ذلك العصر 
بينهما خط فاصل فى منتصف الرأس وتوجد رابطة شعر أنيقة خلـف            
الرأس ذات أسلوب مميز لف بها شعرها بالكامل فى شكل دائرى على            

تمكـن   مال الفتـاة، شكل الكعكة ليظهر مدى االهتمام بإبراز أنوثة وج
عن أزياء ذلك العصر من خالل إظهـاره         الفنان من إعطاء فكرة جيدة    

والتى ال تـزال   ،  ٣١ " الهبماتون"لكافة تفاصيل الزى الخارجى العباءة 
وهى المناطق التى تحافظ على      تستخدم فى المناطق الشعبية حتى اآلن،     

  . الموروثات الحضارية بالفطرة 

 نهاية الزى الذى ترتديه الفتاة وكذلك تمثيـل         ويتضح فى خلف التمثال   
ويوجد ثقب نافـذ إلـى       ،لألقدام من الخلف بنفس تفاصيلها من األمام      

داخل التمثال من الخلف وهذا الثقب على شكل دائرى وهى سمة توجد            
 التـى شـاعت خـالل العـصريين اليونـانى           التنـاجرا فى تماثيـل    
وكانت تنـتج فـى العديـد مـن مـدن مـصر ومـن          ،٣٢والرومانى

تميـزة الـشكل    كانت هذه التماثيل م   .اإلسكندرية والفيوم،وأسوان :أهمها

                                                        
30  - E. Brecia. Cat. Gen du Musee du Alexandrie, Necropoloi Di Sciatbi Vl. 2. Le Caire 1912. 
TAV. LXII – 154 –                    156 ‘ LXII ' LXIX ; 

. تقرير مبدئى  .  المصرية   اآلثارهيئة   . ١٩٨٧سويف   بنى.حفائر إهناسيا المدينة    .نادية سيد عاشور    
ر  عبد المحسن القاضـى ، حفـائ       ;" إحدى  وعشرون رأس تمثال تراكوتا لنساء         " ١١٨٧األثر رقم   

   .١٦٢٨ ، ١٦١٨ – ١٦١٧ األرقام   ١٩٩٠حفائر إهناسيا موسم ; ١٤٩٥، األثر رقم ١٩٨٨إهناسيا 
31  - E. Brecia, Necropoloi Di Sciatbi. Vl, TAV. LXXI ; B. R. A. Higgins. Terracottas in British 
Museum. VL. I.                        Plates London British Museum, Print by orders of The Trust 
eats Greek. 730 – 330. B. C. London  1954,  
pp 149 ' 198 – 199 ‘ 298 ' 387 , figs 1089 ' 1457 ‘ 1460 ;  

. العصر اليونانى الرومـانى     . تاريخ مصر القديمة    . الموسوعة المصرية   . إبراهيم نصحى وآخرين    
 ؛ المتحف اليونانى الرومانى باإلسكندرية      ٤٨٢ص   . ١٩٨٨القاهرة    . الجزء الثانى   . المجلد األول   

   . .٣١ ص ١٩٨٥هيئة اآلثار المصرية  . 
32  - Meet. Fjeldhagen. Ny carlsberg Glyptotek 1995. Catalogue Graeco – Roman terracottas 
from Egypt in Ny  carlsberg Glyptotek. p 35, fig 10.   
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 ٩٤

ـ  وتـم   ، ن اليونانى والرومانىوتعبر عن سمة العصري  ىالعثـور عل
 . ٣٣ أشكال وأحجام مختلفة منها فى العديد من المناطق األثرية

  : بقايا التماثيل المصنوعة من الفيانس -ب 
ان الفيانس هو المادة األكثر استخداماً والمفضلة فى معظـم تماثيـل            ك

األوشابتى بعد الحجر والفخار ، حيث أنتج من الفيانس كم هائـل مـن         
ولسوء الحظ فلم يعثر إال     . تلك التماثيل والتى تعود إلى عصور مختلفة      

على بقايا من تمثالين من الفيانس المطلى باألزرق خالل الحفائر داخل           
ولحسن الحـظ أن عليهمـا بقايـا مـن      بر جبانة كوم أبو راضى ،  مقا

 : كتابات هيروغليفية، وتفاصيلها كالتالى 
  جزء من تمثال أوشابتى   -١

يمثل البدن نقش عليه بالغائر بقايا من ثالثة أسطر أفقية مـن الكتابـة              
الهيروغليفية تبدأ من الجانب األيسر للتمثـال وتمتـد حتـى الجانـب             

حددت و ، ويوجد بين كل سطر خط فاصل      ليمين ، أ من ا  تقرو األيمن،
وهناك كشط فى األمـاكن      البدايات والنهايات بخطوط رأسية باألسود ،     

وهـذه  " حـاتحور "التى تكمل لقب أو اسم صاحبة التمثال والتى تدعى          
الكتابات كانت تسجل على معظم تماثيل األوشابتى التى كانت تـصنع           

"  المـضيئ  "ر صيغة المزين باألنوار   من الفيانس أو الخشب حيث تذك     
  .٣٤ أوزير وبعده يبدأ ذكر فقرات من الفصل السادس من كتاب الموتى

  . عصر الدولة الحديثة  : العصر

سجل بـرقم   .  سم سمك   ٤سم عرض ،    ٦سم ارتفاع ،    ١٠ : المقاسات
  .  تفتيش ٨٦٤

 /٣أ حتـى     / ٣األشكال  ) ٣(  اللوحة    ٧٥المقبرة رقم    : العثور مكان
  ـ  مقياس ج

   . ٣الصورة ) ٥(سم ، اللوحة ٢: ١ رسم

رغم صغر حجم بقايا ذلك التمثال إال أنه نقش عليه كتابات هيروغليفية            
  : بالغائر فى وضع أفقى فى شكل ثالثة أسطر بهذا الشكل 

                                                        
33  - W. M. F. Petrie, Roman Ehnasya, London 1905, pls. XLV ' Li. 
34  - Petrie,Shabtis,Pls VIII-X ' XXVII-XXVIII; H. M. Stewart, Egyptian Shabtis, London 1995,  
pp 21 – 22 ,26 –  27, fig. 16 , 18, 26,' 50. 
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 ٩٥

٣٥                                     - ١  .  

٢ -   

٣ -   

 
  : ى  والكتابات تقرأ كالتال

١ -      ]  HtHr mAc ' xrw  .SHD wsir (SAt) nswt  [            
         ٢ -  Dd. F. I  V [  WAbti  ]  ipn  iry  .   

٣ -Ipw  iry  Hsb  ir  kA.t  [                                   ] HtHr   
  : وتعنى    

الملكيـة  ) األبنـة " (المرحومـة "أوزيـر    ٣٦ "المنورة"  المضيئة – ١
  . حور صادقة القول حات

  . بأن تفعل"] إذا صدر لك أمر"أوشابتى إذا ناداك أحد[ ل يا هو يقو- ٢

  ] . صادقة القول [  كل األعمال لــ حاتحور  - ٣

من خالل دراسة الكتابات السابقة تبين أن الكشط قد ورد فى السطر األول بعد 
األبنة " ثل   وربما  يحتمل أن يكون الفراغ يمثل لقب مnswtكلمة نسوت 

وكما هو معتاد يبدأ السطر األول بالصيغة " مزينة الملك"أو   ٣٧ "الملكية 
والتى تتميز بها تماثيل األوشابتى التى ترجع إلى  ، ٣٨“ sHD wsir “المشهورة 

 ، والتى استمرت مستخدمة خالل ٣٩ ٢٠ حتى األسرة ١٨الفترة من األسرة 
 " wsirأوزير " ، إال أن كلمة  ٤٠ عصر االنتقال الثالث وحتى العصر الصاوى

وكانت  ، ٤١ ومن خالل شكلها العام تساعد كثيراً فى تحديد تأريخ تلك التماثيل
                                                        

35  - Petrie, Shabtis, Pls VIII-X ' XXVII-XXVIII; H. M. Stewart, Egyptian Shabtis, London 
1995, pp 21 – 22 ,26 –  27, fig. 16 , 18, 26,' 50. 
36  -  J. Assman, Sonnenhymnen In Thebanischen Grabern Theben. I, Germany 1983, p. 394 
37  - Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, p. 207 “s3t  nsw ”; 

   .٣٣٩ ص ،١٩٥٩القاهرة ،ب الثانى  الكتا، تحت ظالل الفراعنة ،محمد صابر 
38  - Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, p. 239. 
39  - Petrie, Shabties, Pls, VIII – X. 
40  - Petrie, Shabties , Pls, XI – XII. 
41  - A. Leahy, The name of Osiris, SAK 7. 1979, pp .141 - 153; K. Piehl, Noted De Philologie 
Egyptienne. BSPA.  12. 1889. pp, 114 - 125. 
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 ٩٦

اسم ولقب صاحب التمثال وأحياناً تذكر والدته ،  " sHD wsir" يتبع صيغة 
 . ٤٢ وبعد ذلك تذكر فقرات من الفصل السادس من كتاب الموتى

 بقايا من تمثال تشبه كثيراً تلك البقية فى من الطريف أنه عثر  فى سدمنت على
واسم  ، ٤٣ حجمها والكتابات التى عليها ولكنها  تختلف فقط فى اسم صاحبها

  .٤٤ صاحبة التمثال من األسماء التى شاع استخدامها خالل عصر الدولة الحديثة

  جزء كبير من تمثال صغير    -٢

 الصدر ، وهناك بقايـا كتابـات        يغيب عنه الجزء العلوى الذى كان يمثل الوجه وبقية        
  " . Kby -كبى" هيروغليفية بالغائر لشخص يدعى  

  . عصر الدولة الحديثة  : العصر
سـجل بـرقم   . سـم  ٠,٤سم ، عرض من المنتصف     ٥,٨ارتفاع   : المقاسات

  .  تفتيش ٩٥٠
  سم،٢ : ١ مقياس رسم ٨الشكل ) ٢( اللوحة ٥٣٠المقبرة رقم  : العثور مكان

              
  .٤الصورة ) ٥(للوحة ا

لسوء الحظ ونظراً لصغر حجم التمثال ، فقد كسر الجزء العلوى مـن التمثـال،ومن               
 "sHD wsir"المحتمل أنه كانت توجد بداية لكتابة هيروغليفية تتضمن وكالمعتاد صيغة 

           وكتب بالغائر اسم المتوفى بشكل رأسـى بهـذا         ،والتى بعدها يكتب اسم المتوفى       ، ٤٥
   ، "by[K] -كبى":والذى ينطق                  :       الشكل

  .٤٦  المتداولة خالل عصر الدولة الحديثةاألسماءوكان هذا االسم من 

  

  

                                                        
42  - Petrie, Shabties, pls, VI -VIX; P. Newberry, The Tomb of Thoutmsis IV. CGC. le Caire, 
1904, p,45 ,pl .XIII ; H. D. Schneider. Shabtis; An Introduction to the history of Ancient 
funerary statuettes with catalogue of the collection of Shabtis in the National Museum of 
Antiquities of Leiden, I, Leiden 1977, pls, VIII, 2 . 2 .1.26, 2 .2 .11,  
XXI .3. 2 .1.24; J. Cerny, Ancient Egyptian Religion, London 1957, p. 93 ;  

   . ١٥٨ص . ترجمة فيليب عطية . رعونى كتاب الموتى الف. هرو  والس بدج ، برت  ام 
43  - W. M. F. Petrie and G. Brunton, Sedment. II, pl. LXVI – 14 
44  - PN. I, p, 235 - 6; Petrie, Shabtis, pls. IX - 67 ' X – 110. 
45  - Petrie, Shabtis, pls. XXVIII – XXX. 
46  - 46  PN. I, p. 344 – 7. 
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 ٩٧

  :التماثيل الخشبية  -ج
خالل الحفائر داخل مقابر كوم أبو راضى لم يعثر ولسوء الحظ إال على تمثـال مـن                 

لنوعية من التماثيل نادراً ما تستطيع مقاومـة الظـروف          الخشب المتهالك ، ألن تلك ا     
مما يعرضها للتلـف وال يحتـوى        الخاصة بالجفاف والرطوبة الشديدة داخل المقابر،     

  : وبياناته كالتالى  التمثال على أية كتابات أو زخارف،

   :الوصف   – ١

بقايـا مـن   وكان مطلياً باألسود وتوجد  تمثال خشبى متهالك يمثل الوضع األوزيرى ،   
   .ية الجسم ، وال يحتوى على كتاباتالطالء على بق ذلك

  . دولة حديثة   : العصر

سـجل  .  سم سمك  ٢ سم عرض ،     ٤,٥سم ارتفاع ،    ٢٣,٥ : المقاسات
  .  تفتيش ٨٣٩برقم 

  سم ،٥: ١مقياس رسم١الشكل )٣( اللوحة ٨المقبرة رقم : العثور مكان

  .٥الصورة ) ٥(اللوحة       

لتماثيل الخشبية من األعمال الفنية التى نفذت منذ عـصور األسـرات            كانت صناعة ا  
األولى، إال أن هذا النوع من التماثيل كانت تتعرض للدمار بفعل اإلنسان والتلف بفعل              

حيث كانـت    الطبيعة ،و صنعت تماثيل خشبية فقيرة فى بداية عصر الدولة الحديثة ،           
وال تحتوى على كتابـات أو   ى بالقار،تصنع دون االهتمام بتفاصيل الجسم وكانت تغط     

إال أنه تم إنتاج أعداد كبيرة من التماثيل الخشبية المتقنة فى صناعتها والتى             ،٤٧زخارف
  .٤٨ تحتوى على كتابات بالغائر عليها فقرات من الفصل السادس من كتاب الموتى

عـالم  وهكذا يتضح أهمية تماثيل األوشابتى والدور الذى كانت تلعبه للمتـوفى فـى ال             
اآلخر وحرص المصرى القديم على تواجد هذه النوعية من التماثيل فى مقـابره لمـا               

ورسوخ تلك األفكار فى عقيدة المصرى القـديم        . تقدمه له من أعمال فى العالم اآلخر      
  . وتواجدها فى جميع مقابره حتى البعيدة عن العاصمة وحتى بالنسبة لألفراد العاديين

  
  
  

                                                        
47  - Petrie, Shabtis, pls. XXIV – XXVI. 
48  - Petrie, Shabtis, pls. XXVII – XXXIII. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٩٨
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 ٩٩
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