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 ( rxyt  ) ةالرعيأوضاع  فى تصوير ةالرمزي    

 ةعياد والمناسبات فى مصر القديمألفى ا 

رواش هيام حافظ .د

 

 :الملخص

 -أن النظر إلى الغالبية العظمى من األعياد والمناسبات فى مصر القديمة قد يشير 
إلى أن الحضور فيها كان قاصرًا على الملك، وُممثلى المعبودات،  -للوهلة األولى

 .وكبار رجال الدولة، مع غياب تصوير عامة الشعب

غير أنه بتدقيق النظر فى بعض هذه المناظر نالحظ أن المصرى القديم قد إستخدم 
مناسبات فى الرمزية فى تصوير عامة الشعب حال قيامهم بالمشاركة فى األعياد وال

او ما ُيعرف بطائر " الزقزاق ائرط "والرمز الذى إستخدمه لذلك هو. مصر القديمة
 rxyt كلمة ذلك الطائر الذى يشكل العنصر األساسى فى كتابه  ((rxyt الرخيت

 ".عامه الشعب"، والتى تعنى فى اللغة المصرية القديمة  

فيها طيور الرخيت كرمز لحضور  رتُصو ِّوبالنظر إلى المناظر المختلفة  التى 
فى ثالثة أوضاع لت ُمثِّالرعية لبعض األعياد والمناسبات المختلفة نجد أنها قد 

 : رمزت هى األخرى بدورها إلى معاٍن مختلفة، وهذه األوضاع هى

 ."dwA" "التعبد والمديح"فى وضع (   rxyt) الرعية  -1

 او  wSd "" " الخضوع وإعالن البيعة للملك" فى وضع (   rxyt) الرعية  -2

swAS " ". 

 "   "hnw " التهليل المصاحب بالرقص" فى وضع  (  rxyt) الرعية  -3

 :الدالةكلمات ال

التعبد، المديح، الخضوع، ، األعياد، المناسبات، اوضاع، (rxyt )الرمزية، الرعية، 
 .البيعة، التهليل، الرقص

 

 
 

                                                           
 القاهرةجامعة  -قسم اآلثار المصرية بكلية اآلثار -مدرس Hhafez762@gmail.com 

mailto:القاهرةHhafez762@gmail.com
mailto:القاهرةHhafez762@gmail.com


  71حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

134 

 .1لواقعا لى ما وراءإللوصول  ةمحاولنها أ لرمزيةل ةمن التعريفات المتعدد
المصريون عد ُيوساعد فى إدراك معنى األشكال المرئية ، يالرموز إستخدام و

الرموز من كانت ف ، فى توظيف الرمزية ًاالقدماء من أكثر شعوب العالم القديم تفوق
حيث إستخدم المصرى القديم األشكال كوسيلة للوصول إلى  ؛2أهم وسائلهم التعبيرية

 .3"دق التعبير بالرمز عن الكلمةأ"النص المكتوب بمعنى 

،   التأمل والمالحظةعلى لى الرمزية إالقدماء فى الوصول عتمد المصريون إ و
فكارهم عن أو يةعن معتقداتهم الدينستخدام الرموز فى التعبير إونجحوا من خالل 

شرور فى حياته من الالمصريين  خدمت الرموز لحمايةسُتأكما  ،الخلقو الكون
 . خرويةواأل الدنيوية

 ، ًاكثر المشكالت تعقيدأللى حلول إللوصول  وسيلة ناجحةبرت الرموز عُتأوقد 
ستخدم المصريون القدماء الرمزية فى حلها هى إ وربما كان من هذه المشكالت التى

لى إن النظر أالمختلفة، حيث عياد والمناسبات من الشعب فى األ تصوير الرعية
 للوهلة -عياد والمناسبات فى مصر القديمة قد يشير ألالعظمى من ا الغالبية

وكبار  ،لمعبوداتا مثلىُموعلى الملك،  ًان قاصرن الحضور فيها كاألى إ -ولىاأل
 .الشعب مع غياب تصوير عامةلدولة، ارجال 

ستخدم قد إن المصرى القديم أالمناظر نالحظ  هذه بعض فىتدقيق النظر ب هنأغير 
عياد والمناسبات فى فى األ المشاركةب حال قيامهم الشعب عامة تصوير فى لرمزيةا

طائر عرف باو ما ُي "الزقزاق ائرط "هولذلك  هستخدمإوالرمز الذى  .مصر القديمة
 rxyt  كلمة كتابه ساسى فىالعنصر األ يشكلالذى ذلك الطائر  ، ((rxyt الرخيت

   ."الشعبعامه "  يمةالقد فى اللغة المصريةوالتى تعنى ،   
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طيور الرخيت كرمز لحضور  فيها رتُصو ِّالتى   المختلفة وبالنظر إلى المناظر
 وضاعأ ةثالث فىلت ُمثِّقد نها نجد أ عياد والمناسبات المختلفةلبعض األ الرعية

  :هى وهذه األوضاع ،مختلفة ٍنخرى بدورها إلى معارمزت هى األ

 ." dwA"وضع فى (   rxyt)  ةالرعي: األولالوضع  -1

رتباط إلاحيث يبدو ، " dwA"وضع  ةالرعي فيها رتُصو ِّ التى وضاعكثر األأمن 

سواء لرخيت وبين ا "يمدح"، و"يتعبد" عنىي لذىوا dwA 1 الفعل الواضح بين
ة صيغ في العديد من النصوص تظهرقد ف، و فى المناظرأفى النصوص 

 rxyt  dwA ، و   rxyt nb(t)   dwA  تعبد ر عن مديح أويتعبلل 
 .11معبودللملك أو لل( ةرعيال)الرخيت 

ا إّم 12،فى وضع رمزى رةوُّصوهي ُمالمناظر في العديد من  ةالرعيظهرت كما  
 ةمكبلطيور الرخيت أو فى شكل بين الهيئة البشرية وطائر الرخيت ، يجمع  بشكل

وفى ، وهو الشكل األكثر شيوعًا ،ألعلى ةبأذرع بشريه مرفوع ةدزّوُم األجنحة
وأمامها  - و بدونهاأ – nb13 عالمةترمز إلى  ةسل فوق الرخيت تظهرالحالتين 

 : مثله ذلكأمن و،  dwA1نجمة 

 األمامى الفناء أعمدة من أجزاءكانت   حجرية قطع أربع على روُّصُم منظر -
 عدُي هذا المنظرو البحرى بالدير حتشبسوت للملكة الجنزى المعبد من العلوى
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Tonge fässcherben des Mitteleren Reiches, p. 60ff; P. Kaplony, "Kiebitz(e)",  LÄ 
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Geographical Notes on Ancient Egypt, p. 99. 
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الشكل األخير من الشكل األول الذى يراة حولة فى      عالمة نب وربما إستوحى الفنانفوق 
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P.Vlčková, Abusir South at the End of the Old 

Kingdom,In:K.Piquette&S.Loves,eds.Current Research in Egyptology 2003,p.168,pl.18; 

K.Griffn, "A Reinterpretation of the Use and Function of the Rekhyt Rebus in New 
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رت بعض الحيوانات والطيور المقدس41  :                                                                       راجع فى هذا الوضع التعبدى ةُصوُّ

A.Gardiner.The Temple of King Sethos I at Abydos, PLs1,5,14,18,26 ;A.Gayet. Le Temple 

de Louxor, PL.69; N.de.G.Davies& M.Nina. Ancient Egyptian Painting, II, pl.152; 

U.Hölscher, "The Tomb of  Kheruef  Theban Tomb (192)", pl.20. 
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.  1التعبد وضع فى الرخيت بشكل  المزينة لظهور األعمدة األولى البدايات
الشمالى للمقصورة الرخيت فى نفس الوضع على الجدار  رتُصو ِّ، كما (1)شكل

الست الخاصة  ير اإلستراحةصامقحدى ، وعلى إ 1حتشبسوتالحمراء للملكة 
  1.بالملكة حتشبسوت

فنائى األعمدة   أعمدة بعض مرات على ىالرخيت فى وضع التعبد ثمان رتُصو ِّ -
 . 1األول والثانى لمعبد سيتى األول بأبيدوس

لمعبد رمسيس  مامىالفناء األعلى أعمدة من فى وضع التعبد الرخيت  رتُصو ِّ -
رمز ،شرية فوق سلة بفى هيئة هنا ة روُّصُمن الرخيت أالحظ وُي ،الثانى بأبيدوس

 . 1مع وجود الريشة المميزة لطائر الرخيت فوق الرأس البشرية، nbعالمة 
بعض أعمدة فى وضع التعبد على  الرخيت أيضًا طيور رتُصو ِّ، كما (2)شكل

على التعبد  وضع فى رتُصو ِّ و ، 2نفس المعبدمن فنائى األعمدة األول والثانى 
الرخيت  يرصوهنا طريقة ت الحظوُي ،نفسة معبدالتين فى نهاية مقصورعمودين من 

 بهيئة الرخيت رتُصو ِّ حيث الفنان بين الهيئة البشرية وهيئة الطائرفيها جمع التى 
وأمامة   ، nbرمز عالمة ، فوق سلة  برأس طائر الرخيت بريشتة المميزة،بشرية 
 (. 3) شكل dwA21نجمة 

الثانى بالشيخ عبد فى فناء األعمدة بمعبد رمسيس تالرخيت فى وضع ال رتُصو ِّ -
 . 22عبادة

 23قصر معبد الملك رمسيس الثالث في هابولى كتلة من الفيانس داخل عثر ُع -
 مكبال اوهم،  nbعالمة رمز ، تينسل فوقالرخيت ن من طيور اثنإعليها  وُّرُصم
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 . 2فى وضع تعبدى  dwAوأمامها عالمة على أاألذرع إلى  ااألجنحة رافع
من المتحف المفتوح بمعبد فية على كتلة  رتُصو ِّ ، وهو نفس الوضع الذى( )شكل

 ( )شكل  . 2أمون بالكرنك

 . 2الرخيت فى وضع التعبد على قاعدة تمثال للملك نختانبو الثانى رتُصو ِّ -
 (. )شكل

 :كالتالىقرأ يمكن أن ُت ظراالمنجميع هذه  و 

   
  dwA  rxyt nb(t) 

  . "كل الرعية (مدحت) تعبدت"   

فى  ًاصريح ًانص ًامكتوب هظر له ما يشابهالمنامن خالل  هؤنقر وهذا النص الذى
الركن في  ةالواقع بوابة رمسيس الثانىمثال النص المسجل على  ،خرىأمواضع 

على الواجهة الشرقية  قصربمعبد األ الثانى جدار فناء رمسيسالشمالى الشرقى ل
مكرر مرتين على القائم الشمالى والجنوبى وقد  وهو(  )شكل الخارجية للبوابة

ستكمالها من الجانب اآلخر على الواجهة إأمكن و  قدت بعض أجزائه من القائمينُف
 : 2كالتالى يوالجنوب ينص مكرر على القائمين الشمالوال الغربية الداخلية

 
dwA  rxyt nb(t)  nswt  bit  (Wsr  mAat Ra  stp n Ra)  |   anx.sn 

أوسر ماعت رع ستب إن رع ملك مصر العليا والسفلى كل الرعية ( يمدح ) يتعبد "
 "لعلهم يحيون ،( رمسيس الثانى)

لمعبد  بالفناء األول على األعمدة المحيطة رةوُّصُمال اظربعض المن ايضًا هناك -
 يلملك رمسيس الثاناخرطوش أمام السابق  لوضعبنفس ا ةالرعيتصور  قصراأل

  .(  )شكل  2"
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 :كالتالى قرأ المنظرُييمكن أن و -

 
               dwA  rxyt nb(t) nswt-bit  (Wsr  mAat Ra  stp n Ra).  "

 " (ىرمسيس الثان) أوسر ماعت رع ستب إن رع لملك اكل الشعب  (يمدح) يتعبد 

عمده بمعبد فناء األبعلى األعمدة المحيطة  ةصوُّرُمالبعض المناظر ايضًا  هناكو -
لمعبد  على األعمدة المحيطة بالفناء األول صوُّرةُمال ظراتكاد تتطابق مع المنالكرنك 

وهى  nbعالمة ترمز لعلى سالل  على هيئة طيور الزقزاق ةالرعي صوُّرُتقصر األ
خرطوش للملك رمسيس ل ةمتعبدبأذرع بشرية مرفوعة ألعلى   ةجنحاأل ةمكبل
 :ةالسابق ةالقراءقرأ المنظر نفس ُي ويمكن أن(  )شكل   2. يالثان

  
               dwA  rxyt nb(t) nswt  bit  (Wsr  mAat Ra  stp n Ra).  

 ("ىرمسيس الثان) أوسر ماعت رع ستب إن رع لملك اكل الشعب  (يمدح) يتعبد " 

"وإعالن البيعه للملك الخضوع" فى وضع (   rxyt)  ةالرعي: الوضع الثانى -2

. 

خرى أ على كتلة معبد الملك رمسيس الثالث في هابو قصرخر من آفى موضع ثر ُع
الموجودة الكتلة وتشبة أيضًا   3الذكر السابقة كتلة الفيانسشبه إلى حد كبير ُت

نتباه إلى اإلتلفت  ةهذه الكتل نأالحقيقه و ، بالمتحف المفتوح بمعبد أمون بالكرنك
الحظ حيث ُن،  فيها ختالف بسيطإر وظهب ةليه الصورإالمعنى الذى ترمز  إختالف

 ياألجنحة رافع يمكبلالرخيت  ثنين من طيورإر يتصو أيضًا تم ةنأ ةفى هذه الكتل
وهو   nbعالمة ترمز لوالتى  ةسلفوق كف األيدى إلى الخارج أبينما ألعلى  ذرعاأل

 ةنجم بدون ظهور ةلكتلهذه ا فى ولكن تينالسابق تينعلى الكتل وُّرصُمالنفس الوضع 

 dwA ( 1) شكل.  

الوصول إلى المعنى المقصود بتصوير الرخيت المنظر وة ن محاوله قراءألحقيقه وا

 ةبالنظر إلى اللغنه إحيث يحتاج إلى شىء من التدقيق، وضع ال هذا فى
فعال والكلمات التى حملت نفس األ ن هناك العديد منأالقديمه نجد ة المصري

                                                           
29

R.A.Schwaller de Lubicz,  The Temples of Karnak, pl.65-66. 
30

W.C.Hayes, Glazed Tiles from a Palace of RamessesII at Kantir, no.3. 



  71حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

134 

تصلح وحملت معانى    الخارجكف األيدى إلى أو ألعلى ياأليد رفع مخصص
 :ال الحصر على سبيل المثال منهاالمنظر ة ن تستخدم فى قراءأ

" iAw"   31"والثناء والمديح" ، "التهليل" ،"التعبد"بمعنى.  

"tri "32"لُيبجِّ " "و "يتعبد "بمعنى. 

  "swAS" 33، تبجيل " ،"تصفيق "،  3"تهليل "،  3"تمجيد "عنى بم " ،
 . 3"الموافقةإبداء  "و

wSd "   "3"ةبدى الموافقُي "و ،"يخضع"، "ينحنى "،"ىّيحُي " عنىبم .  

حملت نفس التى كلمات التفسير المنظر من بين  قرب إلىاأل ةن إختيار الكلمأ يبدوو
 :بناًءعلى سببينتى أي جدًا ةلها معانى متقاربوالمخصص 

و أ بالمغزى ةالوضع الذى تصور فيه الرعي المعنى المقصود من إرتباط: األول
 .   االذى تصور فيهاإلحتفالية من  الهدف

 .(  rxyt) رخيت ةبكلم ةالنصوص المرتبطبعض فى  ةظهور الكلم :الثانى

 ةالوضع الذى تصور فيه الرعيالمعنى المقصود من رتباط إمن حيث  :اولا 
عياد والمناسبات التى بالنظر إلى األ، وو الهدف من العيد الذى تصور فيهأبالمغزى 

 معانىالنفس شير إلى ُيقد الذى و  وضعهذا الالرخيت فى طيور ظهرت فيها 
من سلفناها ذات نفس المخصص أالتى حملتها الكلمات التى  ةالمتعدد
عياد أله ان هذأ نجد ،إبداء الموافقةو ،ستسالمواإلالخضوع ،ة،التحيالتهليل

ستقبال إل، و إحتفال سد، عيد عيد تتويج الملك هى -فيما وصل الينا -والمناسبات 
غالبًا ما يكون وهى مناسبات  ،للنفوذ المصرى تابعةال ةجنبيالدول األ ىحدإلزعيم 

فى ا ّمإ؛ للملكستسالم الخضوع واإلالوالء وعلن فيها عامه الشعب ن ُيأ هامنالهدف 

                                                           
31

Wb I, 28,1;FCDEM,8;LDLE,I,12;A.Gardiner, Egyptian Grammer, p.550: H.Grapow,Wie 

die Alten Ӓgypter sich Anredeten ,Wie Sie Sich Grübten und Wie Sie Mitenander , p.60. 
32

Wb V, 317-318; LDLE, II,214. 
33

Wb IV,63,22-26;64,1-3 
34

C.F.Nims,  "Popular Religion in Ancient Egyptian Temples", p.80. 
35

A.Sadek, Popular Religion in Egypt during the New Kingdom, p.47; LDLE,II,18. 
36

FCDME, 216. 
37

Wb I,357,7-14; LDLE,I,115;W.Budge&A.Knt.An Egyptian Hieroglyphic Dictionary , II, 

p.186; R.Hanning, Ӓgyptisches Wörterbuch II, Mittleres Reich und Zweite 

Zwischenzeit,Teil I, p.222. 
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عيد فى له  ةتجديد البيعو أ،عيد تتويج الملكفى لمليكهم  ةالبيع ةالرعيشكل إعالن 
شير مما ُي ،ةجنبيالوفود األإستقبال  ةمناسب إظهار الوالء والخضوع له فىو أسد،

للنفوذ  تابعةال ةجنبيفى الداخل وعلى الدول األ ةعلى شعب ةحكام الملك سيطرتإلى إ
 .المصرى فى الخارج 

ستسالم تعطينا معانى الخضوع واإلالتى  سلفناها وأالتى  إلى الكلمات لرجوعوبا
  swAS" " اّمإالمقصوده هنا  ةالكلمتكون ن أقرب فتراض األإلان أنعتقد  ةوالبيع

 . "" wSd او 

  (  rxyt)  رخيت ةبكلم ةفى بعض النصوص المرتبط ةظهور الكلممن حيث  :ثانياا 

 ةالمرتبط ظهرت فى بعض النصوص  swAS" "  ن كلمهأ الحظُن
ل على فناء األعمدة سّجنص ُم منها على سبيل المثال(   rxyt)  بكلمه رخيت 

 : 3هبأّن الفناءهذا بالكرنك يصف 

 
st swAS  n  rxyt  Hr  rn  wr n  Hm.f  

 ".ةم لجاللتيعظلسم اباإل ةمكان تهليل الرعي" 

ا قرأ إّمُين أيمكن  يدىفى وضع رفع األ ةر الرعيون ظهأ وعلى ذلك نفترض
wSd" "او " swAS" ةوإن كان إستخدام كلم swAS قرب إلى تفسير ربما يكون األ

حملت هذه فقد  ًان إستخدامها يعد جامعأحيث  ةالمعنى المقصود من المناظر السابق
 ة، والهتاف والتهليل فى كلم dwA ةوالثناء، والتمجيد فى كلم ،معانى المديح ةالكلم

hnw إلى معنى الخضوع  ة، باإلضافالتى سوف نفصلها في الوضع التالىو
للملك فى عيد التتويج وتجديد  ةوالذى يعطى معنى البيع ةواإلستسالم و إبداء الموافق

 ةالمرتبط كما ظهرت فى بعض النصوص له فى عيد سد، ةعلى البيع ةالموافق
 ؟  rxyt))  رخيت ةبكلم

حسب المغزى من تصوير  ةللكلم ةويكون المعنى المقصود من المعانى المختلف
     ؟ةالمناسب تلك وأالعيد  هذا الشعب فى ةعام

 عليها روُّصُمالالمنظر ف من قصر رمسيس الثالث بهابو ةالثاني ةالكتلوبالرجوع إلى 
 :كالتالى قرأُين أيمكن 

                                                           
38

KRI II,559, 7-8;C.Zivie-Coche&F.Dunand,Gods and Men in Egypt,p.112. 
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 swAS rxyt nb(t).  

     :كالتالىقرأ ُياو

 
 wSd rxyt nb(t).  

لملك له وّجُم هناو التهليل أالخضوع  وبطبيعه الحال ."ةكل الرعي (تهلل) تخضع "
   .القصرصاحب  رمسيس الثالث

، مناظر كما ذكرنا سابقًا ة عد ىف  هذا الوضعفى  ةوقد ظهرت الرعيهذا 
      :منها

 .عيد تتويج الملك -

 ،كاملغير  المنظرحيث أن سمه إحد الملوك الذى لم يظهر أتتويج لعيد منظر لدينا 
مسند  يذ ٍشعلى عر ًاالقسم األيمن يصور الملك جالس ،ينقسم المنظر إلى قسمينو

الوجه  بمراسم ن هذا الجزء خاصأوواضح ،ويتقلد شارات التتويج  ،قصير للظهر
 ةتعلو ،الوجه القبلىرمز قليم وهو يحمل نبات اللوتس رمز اإل روُِّصالقبلى حيث 

 ًاوفى المقابل القسم األيسر يصور الملك جالس،  القبلىالوجه  ةربنخبت  ةالمعبود
ويتقلد شارات التتويج وهذا الجزء خاص  ،مسند قصير للظهر يذ عرٍشعلى 

رمز قليم وهو يحمل نبات البردى رمز اإل رُصوِّحيث  ،الوجه البحرىمراسم ب
نينا فى المنظر ويع الوجه البحرى، ةربواجيت  ةالذى تعلوه المعبود الوجه البحرى،

تحضر عيد تتويج الملك حيث  الشعب التى ةعامفى تصوير وضع  ةالرمزي
 ةالمجموع ،الرخيت من طيور تينلمجموعتين متقاب على شكلة الرعي ترُصوِّ

 ةالرعير ُصوِّتاليسرى  ةوالمجموع، من سكان الوجه القبلى  ةالرعير ُصوِّتاليمنى 
 ةفوق عالمصوُّرة ُم طيور ةمن ثالث ةنمكّو ةمن سكان الوجه البحرى وكل مجموع

nb    ،األجنحه مكبل المعتاد خرافىالشكل الب األول يظهر ن الطائرأالحظ وُي 
يحمل معانى  فى وضع الخارج والكفين إلى علىأإلى  تانبشريتين مرفوع بذراعين

 رُصوِّفى حين  ،الخضوع والوالء واإلستسالم للملكتبجيل وإعالن الو ،ةتحيال
وقد ذرع البشريه ظهور األفقط دون  ةن من خلفه مكبلى األجنحاخرن اآلاالطائر

ستسالم إلى إلاالخضوع و هنا فى وضعبها شير الطريقة التى تم تصوير الرخيت ُت
الخضوع إعالن الشعب  وهو، وراء حضور الرخيت لهذا العيدالهدف المطلوب من 

 .للملك الجديد ةبيعوال ستسالم والوالء التامواإل
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 ،األول بهيئه مختلفه عن باقى طيور الرخيت من خلفه الطائر شير تصويرربما ُي و 
 -عنهم ًهنياب -علن الشعب الذى ُي ةمن وراءه من عامع مثاًلُم هو كما لو كان
 :كالتالى المنظرقرأ ُي نأمكن وُي ، (11)شكل .  3هم وخضوعهم للملك ءبيعتهم ووال

 
swAS rxyt nb(t) n nswT-bit  (    N      )  

 :كالتالى قرأُياو 

 
wSd rxyt nb(t) n nswt bit  (    N      ) 

 (".   N)    الملك ( ةبدى الموافقُت: حرفيًا) تبايع ةكل الرعي"

 .عيد سد

حتفال إمن  كامل غير منظر من في جزء  فى هذا الوضع ةعيالر تظهر
 هذالة الرعي حضور إلى مزُر وقد ،   الملك أوسركون الثاني بعيد سد في تل بسطة

 عالمه أسفل العرش فوق رةوُّصُمال الرخيت طيور من ةكامل غير ةمجموعب عيدال
nb ةبشري ذرعأ وذات جنحهاأل ةمكبل، الشائعبنفس الشكل  الطيور ترُصوِّقد  و 

شكل  .ستسالماإلو خضوعال وضع فى والكفين إلى الخارج علىأ إلى ةمرفوع
من اإلحتفال  ةياألساس فاهدألا هذه وبين طريقة التصويربين ما بالربط و، (12)

تجديد الطاقة الجسدية والقوة الروحية ، سواء و الوالء التجديدوهى بعيد سد 
إلى  ،خرىأمن جهه  للملك ةالبيع ةتجديد الرعيو ، ةمن جه 1 والسحرية للملك

                                                           
  HAt -rxyt  الذى ظهر فى بعض النصوص منها على سبيل المثال منظر عيد تتويج الملكة  3

المصور على   حتشبسوت" ُممثل الشعب " ربما  هو من كان يحمل لقب  
الملكة  ةيصور الملك تحوتمس األول وهو يقوم بتتويج ابنت ي والذىالدير البحرب ها معبد

أن هذا التتويج تم في حضور ضباط الجيش والنبالء وقائد  نص طويل يذكر ةحتشبسوت ويصاحب
 :                                لُمنظم لحركة العامة أثناء األعياد ؟ راجعالشعب والذى ربما كان يقوم بدور ا

Wb III,20,14-16; E.Naville. The Temple of Deir el-Bahari, Vol III, pl. LX I;Urk. IV, 259-

260. 
40

E.Naville, The Festival Hall of Osorkon II in the Great Temple of Bubastis, 

pl.II,8;W.Barta,"Die Sed Fest-Darstellung  Osorkons II, im Tempel von Bubastis", p. 25-

42.      ،  

     1، ص"حول الطورين األوزيري والحوري في حب سد"حمد عيسى، ا
41

D.Wiedemann,"Lauf ", LÄ III, p. 939-940; W.Gutekunst, "Schutzgött,-göttin", LÄ 

V,p.751; K.Martin,"  Sedfest", LÄ V, p.783ff. 
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 "حتفال به مناسبة هامة للتعبير عن عد اإلُيفى عيد سد الذى  إعالن الوالء لهجانب 
 ففى الوقت الذى كان" الوالء 

الفرعون يعبر عن والءه بال حدود لمجمع أرباب مصر كلهم مرممًا لمعابدهم  
القديمة أو مفتتحًا لمنشآت دينية جديدة وكذلك تقديم الهدايا والقرابين لهم ومحتفيًا 
بتماثيلهم الزائرة القادمة مع الوفود اإلقليمية للمكان المحدد فيه إقامة طقوس الحب 

طراف فى الداخل األ ةكانت كاف 2 ،حرمها المقدس سد داخل معابدها أو في رحاب
كبار  ، وةوالكهن ،ر حكام األقاليمعّبُيحيث ر عن والئها للفرعون عّبُتوالخارج 

موظفي الدولة وكافة أفراد الشعب عن الخضوع للفرعون، وفى الخارج حيث شهد 
حضور وفود بعض البالد  -خاصة في عصر الدولة الحديثة–حتفال بعيد سداإل

 المنظرن أنفترض  وعليه. 3 للنفوذ المصرى للتعبير عن الوالء للفرعون ةالتابع
 :كالتالى قرأُين أيمكن 

 
 wSd rxyt nb(t) n nswt-bit  ( Wsr-mAat-Ra stp n Imn  )  

 :كالتالىقرأ ُياو 

 
swAS rxyt nb(t) n nswt-bit  ( Wsr-mAat-Ra stp n Imn )  

 ماعت رع ستب إن أمونأوسر الملك( ةبدى الموافقُت: حرفيًا) تبايع ةكل الرعي" 
 (".وسركون الثانىأ)

 ( ".وسركون الثانىأ )رع ستب إن أمون أوسرماعت تخضع للملك  ةكل الرعي" 
 .ةالوفود الجنبي ستقبالل ةالمصاحبحتفالت اإل -
 اتمناسنب منن ال للنفوذ المصرى  ةالتابع ةجنبيإستقبال زعماء الدول األعد مناسبة ُت
قنوة  علنى   تأكيند لل؛  لها الشعبعامه حضور على الملوك  يحرصالتى هامه ال

وقوة وسطوة وهيبة الملنك  ،  من جهه وسطوة وهيبة الملك في نفوس عامة الشعب
 .خرى أمن جهه التابعة لمصر فى نفوس الدول 

حتفاالت الكبرى بمعبد الملك أوسركون الثناني  على قاعة اإل وُّرصُممنظر لدينا و 
ستقبال الملك مناسبه إاألسرة الثانية والعشرين وهو يصور عصر  فى تل بسطة من

نتيجنة  -فتنرض التنى يُ والخاضعه للنفوذ المصرى، إحدى الدول األجنبية  زعيمل

  منطقنة ل ًاأنه كان زعيمن  -صعوبة قراءة النص المصاحب
wAwA(t) "    بالمنظر الراقصون ينؤدون رقصناتهم    ُصوِّرو ، "الواوات الواو أو

                                                           

. 1 ص ،"حول الطورين األوزيري والحوري في حب سد"أحمد عيسى ،
42

 
43

W.Barta, Untersuchungen zur Gottlichkeit des regiernden Königs, p. 62f. 
44 هى المنطقة الواقعة بين الشاللين األول والثانى وعلى مدار فترات طويلة من " الواوات "

للسيطرة عليها و خالل عصر األسرة الثانية    التاريخ المصرى كانت هناك محاوالت عده     
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فى وضنع الخضنوع    ُصوِّرت حيث   أمام الضيف، ويعنينا هنا تصوير الرخيت

 الحنال  ةوبطبيع ةجنبياأل ةفيه زعيم الدول ُصوُّرنفس الوضع الذى  وهوللملك
كنل شنعب     يرمز إلى خضنوع  خير فى وضع الخضوع للملك ألن تصوير اإف

اإلشارة  هوهنا  الهدف من المنظر نأنفترض و (13)شكل. ةبالتبعي لملكالواوات ل
تخضع الواوات شعب مثله هنا فى ُم ةجنبيالشعوب األأحد الشعب المصرى وإلى أن 

 : كالتالى قرأُييمكن ان  المنظرف  للمك وعليه

 
swAS n.k wAwA(t) nbt rxyt nbt 

 :كالتالىقرأ ُياو 

 
wSd n.k wAwA(t) nbt rxyt nbt 

 " . الواوات وكل الشعب المصرى (أقوام) يخضع لك كل شعب "
خضوع  شير إلىالتى ُت ةالصريحالعديد من النصوص تشبه للمنظر  ةو هذه القراء
شير إلى نص ُي :منها على سبيل المثال ، والشعب المصرى للملك ةجنبيالشعوب األ

 :  ىمصرالشعب المن  ةرعيتعلى سيطرة الملك على كل الشعوب األجنبية وكذلك 

 
di. n (.i)  n.T   xAswt  nbt   rxyt  nbt 

 ".ةالرعيأعطيت لِك كل البالد األجنبية وكل "
على أحد  وُّرصُم منظرفلدينا عطينا نفس المعنى، ي ما المناظرمن  هناكن أكما 

مجموعة من  هأماموالملك تحوتمس الثالث  يُصوِّرجدران معبد الكرنك حيث 
وهى تمسك ،  ؟حتحور ةالمعبودتكون قد وتظهر أمامه معبودة ، األجانب  الزعماء

وفى اليد ، أجنبيًا زعيمًا بها أسماء مائة وخمسة عشر  ةحلقمائة وخمسة عشر  بيدها
وربما المقصود من المنظر هنا أن . للملك ماألخرى تمسك بالرخيت وتقدمه

المصري على حٍد الشعب و ةجنبيالشعوب األووالء خضوع لملك تمنح ا ةالمعبود
 .  سواء

                                                                                                                                                    
، ، إرثتىإرثيت: القاطنة فى المنطقة مثل  عشر إستطاع ملوك تلك الفترة تجميع العشائر المختلفة

:وّحد وهو الواوات وللمزيد راجعخر، واوات ، وربما الساتحو تحت إسم ُمم  
K-J.Seyfried,"Wawat" in: LӒ VI, P.1158-1160;k.Zibelius, Afrikanische Ortsund 

Völkemamen in Hieroglyphischen und Hieratischen Texten, P.101ff  
45

E.Naville, The Festival Hall of Osorkon  II in the Great Temple of Bubastis.  
46

Urk IV, 223-12.                   النص ُموّجه من المعبود خنوم إلى الملكه حاتشبسوت     
47

AEO,I,p.102;J.Capart &Werbrouk, Thebes, The Glory of a Great Past,p.46,fig.26. 
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يد من المعابد دعلى جدران الع  وضعال هذا إستمر تصوير الرخيت فىوقد 
منظر الرخيت من معبد :الرومانى، منها على سبيل المثال حتى العصرين اليونانى

 دير
 
 عأن هذا الوضع هو وض عتقديK.Griffen   ، وإن كانار بالواحة الداخلةّجالح 

قرب التعبد يجعل األالمصاحبة لوضع  dwA  غير أن عدم ظهور نجمة، تعبد
 (.  1)شكل    .الخضوع وإعالن البيعة للملكللصحة أن المقصود هنا هو وضع 

 ." "hnwفى وضع (  rxyt)  الرعية: الوضع الثالث  -3

 _ قل تقديرأعلى _  ةمنذ عصر الدوله القديم   hnwظهر وضع 
 ةتعبدي ةوأنتشر بعد ذلك كحرك، فى معبد الشمس الخاص بالملك نى وسر رع 

   عند الدفن وتقديم القرابين فى مقابر األفراد و ةفى المواكب الجنائزي ةوطقسي
ولم يقتصر تصوير ،   و الملكأتستخدم ايضًا للتعبير عن تعظيم المعبود  ةوالحرك
منذ عصر  ةعلى األفراد فقط بل ظهر الملك وهو يؤدى هذه الحرك hnwوضع 

كوضع  hnwوقد ظهر وضع  1 ،للمعبود ةتعبدي ةكحرك ةعشر ةسره التاسعاأل
 .3 وفى مراسم تتويج الملك 2  ،ةتعبدى فى مناظر العباد

،   ولها مخصص يعبر عن الحركه الجسديه" تهليل "، و"يهلل" تعنى  hnwكلمه  و
، فوضع علىأإلى ًا خر مرفوعالصدر واآلعلى  ًاثنينأحد الذراعين م يُصوِّرحيث 

على يشير إلى أاليد على الصدر يعبر عن اإلحترام والتبجيل بينما رفع اليد إلى 
التهليل كان للتعبير عن الهتاف و hnwستخدام إن أونفترض  ،الفرح والتهليل

المخصص المستخدم فى كتابه والذى يظهر جليًا فى ، ةالمصاحب بحركات راقص

فى بعض لمخصص المستخدم لالجزء العلوى  ةوالذى يشبه فى تصوير لعالمة ا

                                                           
48

K.Griffen, Images of Rekhyt from Ancient Egyp,p.49.  
49

B.Demonicus,"Gesten und Gebarden in Darstellunge des  Alten und Mittleren 

Reiches",p.61; 

N.de.G.Davies &M.Nina, The Tomb of Neferhotep at Thebes, p.32;Id., The Tomb of 

Kenamun at Thebes, pl.92.          
50

R.Wilkinson., Symbol and Magic in Egyptian Art, p.205.  
51

U.Hölscher, Medinet Habu,PL.422. 
52

H.Nelson, The Great Hypostyle Hall at Karnak, II, pl.53.;N.de.G. Davies, Two 

Ramesside Tombs at,PLs13,14;Id., Seven Private Tombs at Kurnah,pl. 9. 
53

A.Gayet, Le Temple de Louxor, pl.34;E.Naville, Dier EL-Bahari, III, pl.110. 
54

Wb II,493;FCDME,159. 
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 ibw ،المثالسبيل على منها   ،"الرقص"و"يرقص"الكلمات التى تعنى
  ، 

   krs  و
منها مناظر ، إرتبط بالعديد من المناسبات  ة قدن الرقص فى مصر القديمأو خاصًه 

للفرعون والذى تطغى عليه حركات التهليل والفرح باإلضافه ة تقديم الهدايا والجزي
   .(كروباتى األ) اإليقاعى إلى حركات الرقص

منن   باٍبر على عتب صوُُّم فى منظر hnw طقسةبتقوم  وهى ةعيوقد ظهرت الر
مشنهد   يُصوِّرمعبد الوادي الخاص بهرم الملك أمنمحات األول في اللشت، والنقش 

مرة و مرة بالتاج األحمر الملك مرتين، تم تتويج حيث    ،تتويج الملك في عيد سد
فى  ةالرعي لوضع ويعنينا في هذا المنظر التصوير الرمزى. أخرى بالتاج األبيض

على شكل مجموعة من طيور الرخيت أسفل عرش الملك فنى   ُصوِّرت حيثعيد ال
،  حترام والتبجيلعن اإل ًاريتعب مت اليد اليسرى على الصدرضوقد  ، hnwوضع 

قرأ ُيويمكن ان  (. 1شكل) عن الفرح والتهليل ًاتعبيراليمنى إلى أعلى اليد فعت رو
  :كالتالى    hnw القيام بطقسة عنتتحدث بنصوص  ةمن خالل مقارنتالمنظر 

   
Irt hnw in rxyt n (sHtp-ib-Ra). 

 ."(منمحات األولا) سحتب إيب رع لملك لة الرعي ةبواسط  hnw القيام بطقسة "
  
 
 
 

                                                           
55

E.Brunner-Traut, "Der Tanz im Alten Ӓgypten", p.77.   
56

Urk , IV,6,2;Wb,I,62,14.          راجع:  ibA ًوكتبت ايضا  
57

LDLE ,II,176.  
58

E.Brunner-Traut, "Der Tanz im Alten Ӓgypten", Abb 40.  
59

D.Arnold,  "Royal Cult Complexes of the Old and Middle Kingdoms, p.77.                    
ُمسّجل على الفناء األول للمعبد الجنزى للملكة حتشبسوت بالدير البحرى وهو  لدينا نص   

حيث  hnwمصاحب لمنظر تقدمة قرابين من الملكه للمعبود أمون يتحدث عن قيام الرعية بطقسة 

،للمزيد "بواسطة كل الرعية  hnwالقيام بطقسة "  irt  hnw  in rxyt  nb(w)t   :يذكر النص

عن نصوص مشابهه وللمزيد .E. Naville, The Temple of Deir el-Bahari, p.18: راجع

 :راجع
Urk, IV,306,4;Urk ,IV, 307,4;Urk, IV,309,12; P.Barguet & J.Leclant .Temple d’Amon –Re à 

Karnak, IV, p.203-204. 
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الرمزية فى تصوير  المصرى القديم ستخدمإ ه كمانأإلى  صددونخلص فى هذا ال
عن طريق الرمز  ،والمناسبات فى مصر القديمة عياد عامة الشعب المشاركة فى األ

 ةفى ثالث عياد  والمناسباتفى األ ةعيالرظهرت قد ف، ((rxyt بطائر الرخيت اليهم
 :وهى مختلفة ٍنخرى بدورها إلى معارمزت هى اآل، اوضاع 

 ."dwA" "التعبد والمديح" فى وضع(   rxyt) الرعية -1

  او wSd "" " للملنك  ةالخضوع وإعالن البيعن " فى وضع (   rxyt)  ةالرعي-2

swAS" ". 

    " "hnw  "الرقصالمصاحب ب التهليل"  فى وضع (  rxyt) الرعية  -3
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الجنزى لحتشبسوت بالدير البحرى  على عمود من المعبد  ةالرعي(  7) شكل   

 
After; K.Griffn," A Reinterpretation of the Use and Function of the Rekhyt 

Rebus in New Kingdom Temples",p. 68-69,fig.2. 
 

.جدار من الفناء األمامى لمعبد رمسيس الثانى بأبيدوس على ةالرعي( 2)شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

After:K.Griffen ," A Reinterpretation of the Use and Function of the Rekhyt 

Rebus in New Kingdom Temples", p.74,fig.4. 
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.رمسيس الثانى بأبيدوسعبد بم إحدى المقاصير الداخلية على ةالرعي( 3 )شكل   

 
After:K.Griffen, ," A Reinterpretation of the Use and Function of the 

Rekhyt Rebus in New Kingdom Temples", p.80, fig.5. 

 

من الفاينس  من قصر معبد الملك رمسيس الثالث ة الرعية على كتل( 4)شكل 
.بمدينه  هابو  

 
 

 
After: P.Houlihan, The Birds of Ancient Egypt (Cairo,1986), p.94,fig.134. 
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على كتلة من المتحف المفتوح بمعبد أمون بالكرنك الرعية( 5) شكل  

 

 
After:K.Griffen," Images of Rekhyt from Ancient Egypt" , p.50. 

 

 
 

.على قاعدة تمثال للملك نختانبو الثانى ةالرعي ( 6) شكل   

 
After:K.Griffen," Images of Rekhyt from Ancient Egypt" ,p.50. 
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.األقصركتابات بوابة العامة للفناء األول بمعبد (    1 )شكل   

 
After :B.E.Shafer, The Temples of Ancient Egypt, fig,71. 

 
 .معبد األقصربلفناء األول امن أحد األعمدة على  ةالرعي( 8)شكل 

 
After:B.E.Shafer, The Temples of Ancient Egypt,68. 
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 .عمده بمعبد الكرنكفناء األمن  ةعيالر(  9) شكل 

 
After: R.A.Schwaller de Lubicz , The Temples of Karnak  ,plates.65-66. 

 
من الفاينس  من قصر معبد الملك رمسيس الثالث  ةعلى كتل عيةالر( 71)شكل 

.بمدينه هابو  

 
After:W.C,Hayes,Glazed Tiles from a Palace of Ramesses I at Kantir, no.3. 
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 .تتويجالعيد فى  ةالرعي( 77)شكل 

 
 . لؤي سعيد، الفكر الشعبي الديني في مصر القديمة ، شكل  :نقالا عن

 
 .تل بسطةب ةعيد السد للملك أوسركون الثاني من معبدفى  ةالرعي(  72 )شكل

 
 .2، شكل  1، ص"حب سد"ين األوزيري والحوري فى الطورحول "أحمد عيسي،  :نقالا عن
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للنفوذ  ةالتابع ةفى حفل إستقبال زعيم احدى الدول الجنبي ةالرعي( 73)شكل 
 .المصرى

 
After:E.Naville, The Festival Hall of Osorkon II in the Great Temple of 

Bubastis, pl.15. 

.ار بالواحة الداخلةعبد دير الحج  من م عيةالر(  74) شكل  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After:K. Griffen," Images of Rekhyt from Ancient Egypt", p.49. 
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عيد السد للملك أمنمحات األول من معبد الوادى لهرمه فى فى  ةالرعي( 75)شكل 

 .اللشت

 
After: D.Arnold, "Royal Cult Complexes of the Old and Middle Kingdoms", 

p.77, fig.33. 
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The symbolism of illustration the postures of common 
people during feasts and ceremonies in ancient Egypt 

Dr. Hayam Hafez Rawash


 

Abstract: 

The first sight to the ancient Egyptian feasts and ceremonies 

gives the impression that the attendance in it was exclusive to the 

members of high class, while through consideration, we can 

deduce that the ancient Egyptian used the symbolism in 

illustration the attendance of common people in ancient Egyptian 

feasts and ceremonies. 

This employer symbol was the (rxyt) bird, the main element in 

the word  which means "common people" in 

ancient Egyptian language.                                

Through reviewing the scenes of illustration the attendance of 

common people in ancient Egyptian feasts and ceremonies; we 

note that the ancient Egyptian used the symbolism not only in 

illustration the attendance of common people but also in 

illustration their postures, they were illustrated in three symbolic 

postures as follows: 

1-Common people in "worshipping and praising posture" dwA" 

 
2- Common people in submission and homage posture  " wSd or  
swAS " "   
 3- Common people in acclamation and dance posture" hnw"      

Keywords: 

- Symbolism, Common people, (rxyt), Feasts, Ceremonies, 

Postures, Worshipping, Praising, Submission, Homage, 

Acclamation, Dance. 
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