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 جاردنر وفقًا لقائمة عالمات "G25, G24, G23, G22, G21 "معالمات التصويرية دراسة تحميمية مقارنة ل
 إمامرانيا عزت ، أيمن وزيري  أ.د ،رشا عمران  أ.د

     

 ممخص:
. عمى مر العصورممصرييف القدماء اليومية والدينية والمغوية للعبت الطيور دوًرا بارزا في الحياة 

؛ وأعطوا ليا أسماًء الدقيقة فاستطاع أف يفرؽ بيف أنواع متعددة مف الطيور مف خالؿ المالحظة
الفناف سماتيا كما أبرز كما جسد مف خالليا بعض الدالالت الُمعبرة عف أفكاره ومعتقداتو، مختمفة، 
. واستوحى منيا بعضا مف رموزه الدينية بما يتوافق مع المختمفة الفنية فى المناظر بوضوحالمميزة 

 . داللتيا ورمزيتيا في الُمعتقدات المصرية القديمة
معتمدا عمى حتى بدأ المصريوف فى تزييف كتاباتيـ بعالمات تصويرية بييئات الطيور المختمفة 

بمغ عدد مف ميز مف الطيور حوالي وقد  ،(Velde, 1980) المختمفةتمييز خصائصيا وعاداتيا 
عف الطيور أو أجزاء  تعبرعالمة تصويرية ىيروغميفية 60أكثر مف ب وصورىـنوعا تقريبا،  24
ولقد تمثمَّت بعض العالمات التصويرية الُمرتبطة بفئات وتصنيفات ،  (Gardiner,1957)منيا

واتضح ذلؾ مف خالؿ عف قيـ صوتية ليا مغزى عقائدي ورمزية دينية،  مختمفة مف الطيور لمتعبير
 البحث إلى إلقاء الضوء عمىيدؼ ويالمصادر التصويرية والمغوية في الحضارة المصرية القديمة. 

فى كل مظاىر  تلطيور ببيئة المصرى القديـ منذ فجر التاريخ المصرى، حتى تدخمبعض ا أىمية
عالمات  ةخمس دراسةمف خالؿ الثقافة المحمية الدينية والفنية والغذائية وحتى نظاـ الكتابة. 

ويرجع سبب ، Gardiner's sign listوفقًا لقائمة عالمات جاردنر لطيور تمثل امتتالية تصويرية 
بيف الباحثيف، مف حيث الشكل مما أثار حوليا التباسا وجدال  يالتقارباختيار موضوع الدراسة إلى 

، وتوضيح فى المغة المصرية القديمةالقيـ الصوتية الخاصة بيا وداللتيا  تحميلوذلؾ مف خالؿ 
 مف خالؿ النصوص والمناظر المصرية القديمة.  دورىا ورمزيتيا الدينية

جاردنر، القيـ الصوتية، الداللة  عالماتقائمة تصويرية، الطيور، عالمات الكممات الدالة:  
 .والرمزية

، مما أثرى فكر المصرى تميزت األرضى المصرية ببيئة مناسبة لحياة كثير مف الطيور مقدمة: 
استوحى ، وقد هلمتعبير عف أفكار  استخدمياالتى فكانت الوسيمة األساسية ؛ الكتابة القديـ عند اختراع

درج أف، المختمفة التركيبات المغويةالجمل و لتكويف الصوتية  تذات الدالالالعالمات التصويرية  منيا
ردات كمخصصات لممفمنيا  اً آخر  ، واستخدـ بعضاً المختمفة الطيور اتىيئعالمات تصويرية ُتمّثل 

مف تمؾ الطيور  يزمعمى ما يُ  معتمداً مى المعنى والتراكيب المغوية لمتأكيد ع
مف حيث الداللة المغوية  متنوعةلذا فقد لعبت تمؾ الطيور أدوارًا  .(2011)نورالديف،خصائص
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فى  الوصفو التحميل جمع بيف الدراسة منيج  تبعتوقد ا( الدينية المصرية القديمة، والرمزية)
 ,G24خمسة مف تمؾ العالمات التي ُتمثل الطيور وىـ وفقًا لترقيميـ تبعًا لقائمة جاردنر " تحميل

G23, G22, G21, G25،" :ومف أىـ المراجع التى اعتمدت عمييا الدراسة   
 الطيور المصرية، دار الفكر العربي، القاىرة. (،1900)النجومى،عبد هللا  -
الطيور المستأنسة فى مصر القديمة حتى نياية الدولة الحديثة، رسالة (، 1998)ميا دمحم رشاد، -

 ماجستير غير منشورة، كمية االداب، قسـ التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، جامعة االسكندرية.
 طيور مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب. (،2004)دمحم دمحم عنانى، -

- Arnott.W.G.,(2007).Birds in the Ancient World from A to Z,London , 
New York. 

- Goodman, S. M., and Meininger P. L., (1989), The Birds of Egypt. 
Oxford: Oxford University Press. 
- Rozenn B., ed., (2012), Between Heaven and Earth: Birds in Ancient 
Egypt, University of Chicago. 

  G 21العالمة التصويرية 

Wb1, (wn  ,)309.11-Wb1,308.1(wnn :اإلسم المصرى القديم

307.10), wnwn (Wb1,317.15) ، :اإلسم الالتينى Fulica atra (Rozenn, 
تمثل العالمة ، دجاج الغر اإلسم العربى:، European Coot االسم اإلنجميزى: ،(2012

إحدى فصائل الدجاج السودانى الحبشى،  وىى nH الثنائية القيمة الصوتية G 21التصويرية
وزيرى، )يتميز بعرؼ أرزؽ، ويوجد منو نوع أخر بعرؼ أحمر الموف ، المعروؼ باسـ دجاج الغر

خصالت متدلية مف  مع يوجد منو فى حديقة الحيواف بالجيزة بنفس السمات المذكورةو ، (2115
 تمت مقارنو ىذا الطائر بطيور أخرى فى مصر القديمة، .(1)شكل  (Davies 1986) العرؼ

، وطائر السماف الممثل A وطائر الرخمة المصرية الذى يمثل عالمة tywكطائر التيو 
مف حيث الشكل والمظير، فى بعض مناظر  nH، لتشابييـ مع طائر wالتصويريةلمعالمة 

 Iمقابر الدولة الوسطى ببنى حسف، كما وجد تتشابو بينو مع طائر اإلوز فى مقصورة سنوسرت 
  .(2)شكل بمعبد الكرنؾ فى الدولة الوسطى 

أسود الجسـ ريش و  ،جسـ مستدير إلى حد مابطائر مائى  مواصفات الطائر وأماكن تواجده:
ل الحركة يثق (Rozenn,2012)األرجل، والمنقار فاتح الموف قصير داكف بالكامل، قصير الذيل، 

                                                           
( )لتجسيد أفكارهم ومعتمداتهم  الرمزية هى محاولة إلدران معنى معين بشكل مرئى وتجسيده، ولد تميز المصريون في توظيف الرمزية

  ,(Hornung, 1992)والتعبير عنها بالكلمة والنص الدينية باستخدام الرموز
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مياه، يستوطف الوالجسـ، أصابع القدـ مزودة بحراشيف جمدية، يجيد السباحة والغوص، يغشى 
، نادر ىزائر صيف ،بكثرة مقيـ نادر، زائر شتوي  .وسط أسيا وأوروبا، يوجد فى مصر منو نوع واحد

وبحيرات الصحراء وادى النيل ودلتاه  يقيـ فى ،طائر 1000فى تجمعات تصل إلى  ءيتواجد شتا
 .(2004)عنانى، والفيوـ والواحات الداخمة ،الغربية

ساىـ بدور ىاـ فى الحياة الدينية والدنيوية فى مصر  :nHطائر لوالداللة اللغىية الرمزية الدينية 
 ,Wb2)بمعنى"األبدية والخمود"  nHHورد طائر النح فى المفع  ،(Rozenn,2012)القديمة

299.2-302.9; Wb 2,300.15)، ل عالمتيف لمضفيرة ثوقد أضيف لمكممة مكمالت صوتية تم
ويذكر ، محى( –فى مصر القديمة باسـ )محو المعروؼ و  المقدسوىى الرمز الدينى لنبات الكتاف 

نسيج الكتاف بعد موتو فى فف كُ قد المعبود أوزير المصرييف القدماء اعتقدوا بأف وليـ نظير أف 
أضيف و  .(1970نظير،)د لؤلبدسدوف إفساد الجلطيارتو وقدرتو عمى امتصاص الرطوبة 

لمكممة لما يتضمنو مف معانى لمخمود الممثمة فى رمز المعبود رع مخصص ومتمـ قرص الشمس 
 ، الشمسwbn (Wb 1, 292.9-294.3) والدائمة مثل:)الشروؽ أوقات اليوـ المختمفة 

ra(Wb 4, 430.6-431.12), Sw   ،اليـوhrw(Wb 2, 498-
، nHHالخمود،  wnw.t (Wb 1, 316.2)الساعة، (500.24

يذكر و  .( sf (Wb4,113.2-16)األمس، wrS (Wb1,336.2-3)الزمف
Schott  ربما يكوف داللة كممة أنوnHH ( مشتقة مف جزئيف ىماHHبمعنى مالييف ny

تمى إلى الخمود، فارتبط ن، أو المفيالمنتمى إلى مالييف السن وويقصد ب (بمعنى المنتمى إلى+
 تعنى األزؿ لكنيا يقصد بيا نياية الزمف: Dtبالحياة قبل الخميقة وبدء الخمق، كما أيضا الكممة 

، HAt nHH pHwy Dt (Schott, 1970)بداية الخمود ونياية األبد 
الوقت المتغير غير  nHHبنوعيف مختمفيف مف الوقت األبدى، ليقصد بالػ  Dtو nHHفربما ارتبط 

فيو الوقت الثابت وقد يكوف  Dtأما تساوى مع االستمرارية والدواـ، يمعروؼ البداية والنياية، 
  .(3)الشكل (Allen, 1985)  مرتبطا بالمعبود أوزير

عصر ما قبل مف يعتقد أف أوؿ ظيور لطائر النح كاف عمى آنية  تمثيل الطائر فى المناظر:
األسرة  –ظير فى نصوص األىراـ فى ىـر الممؾ ونيسكما (، 2009)وزيرى، ( 4)شكلاألسرات
في  يمثلنادًرا ما  ،(Keimer,1983)( 5)شكل nHnwفى المصطمح بالدولة القديمة الخامسة 

منقار صغير ب صغير الحجـ جاءظير فى مقبرة ما نفر بالدولة القديمة و فالفف المصري القديـ. 
 ثـ ظير فى األسرة الحادية عشرة .(1998)ميا،وعنق مسحوب وأرجل طويمة 

(Wreszinski,1923-1938) ( في طيبة، اآلف في متحف 280)رقـ مقبرة مكت رعب
ظير فى مشيد صيد الطيور عمى قارب حيث ، (Winlock,1955) نيويورؾب متروبوليتاف لمفنوف 
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ببعضيا  ةمربوط ويقدـ إليو "مجموعة طيور اجالسظير بأف مكت رع   Winlockخشبي وصفو
 . (Winlock, 1955) مف أرجميا"البعض 

األسرة  -IIIبمقبرة باكتميميف بساقو اليسرى، ضمف مجموعة الطيور لكما ظير فى منظر متوجيا 
ف  ؛مالمحو المميزةب ظير، (6)شكل( في بني حسف15الحادية عشرة )رقـ ا رً ظير الفناف حفأوا 

تكرر مع طيور أخرى تـ  إال أنو ،الحقيقىالطائر  يخالفوىو لطائر، اصغيًرا عمى ظير ساؽ 
الغر طيور مف  سبعة. وفى مشيد أخر بنفس المقبرة ظير فيو عدد IIIتصويرىا في مقبرة باكت
. ظير الغر فى مشيديف (Bailleul,2013)بالموف األسود لمجسـ بالكامل ضمف طيور مائية أخرى 

عشرة ( األسرة الثامنة 52يحاصره الصيادوف بالشباؾ فى المستنقعات في مقبرة نخت )رقـ  أخريف
( 78)رقـ  أيضا فى مقبرة  حور محب جاء، حيث ظير أرزؽ الموف. (Davies,1936)طيبةب
 تعرض المشيد لمتمف حالياقد و  ،جسد األسود ومنقاره األبيضميزه لوف الطيبة، ب

كطعاـ بالرغـ  هوقد يكوف المصرى القديـ قد استئنأس الغر التخاذ،  (Brack,1980)(7)الشكل
ف لـ يظير فى مناظر التقدمة أو فى  ولكن ، (Fitzgibbon, 1976)ولحم فقرمف  صالح لؤلكل، وا 

 .(Meininger,1979)حتى اآلفمتواجد فى األسواؽ المصرية يؤكل و قوائـ القرابيف. وال يزاؿ 
 G22 العالمة التصىيرية رقم 

اإلسم  ،DbAw, DbA.m, DbA (Gardiner, 1973) :اإلسم المصرى القديم
 اإلسم العربى:،Hoopoe اإلنجميزى: االسم ،Upupa eppo (Rozenn, 2012)الالتينى:

  DbAةالثالثي القيمة الصوتية G 22 تمثل العالمة التصويرية ، اليدىد المصرى 

(Gardiner,1957). 
جنس اليدىد ىو جنس واحد، يتسـ بطوؿ المنقار والتاج فوؽ  مواصفات الطائر وأماكن تواجده:

يغشى و  شاىد فى القرى وحوؿ الحظائريُ  ،لمناس باألذىال يتعرض نشره برغبتو، أمف يطوية و يقنتو 
نقب فى يحيث الحشرات، لو عادات تبعث عمى االشمئزاز و  يتغذى عمى األعشاب حيثالحقوؿ 

يمتاز الذكر عف ، بنى أعشاشو فوؽ األشجاري، (2004)عنانى، والديدافالطفيميات  الفضالت بحثا عف
 دوىو دائـ الترحاؿ، وتفرز األنثى رائحة زيتية كرييو لطر  ،بخطوط بنية معتمة عند الخاصرة ىاألنث

وروبى، يوجد منو فى مصر جنساف ىما اليدىد األ، أية حيوانات تقترب مف صغارىا
يتكاثر شتاء في أجزاء مف أوروبا وآسيا والشرؽ األوسط وأفريقيا، شائع  .Hoyo,2001))المصرى و 

التواجد واإلقامة في مصر تحديدا في وادي النيل والدلتا، والفيوـ وقناة السويس، والواحات الداخمة 
  . (Houlihan, 1986)والخارجة 

فى حياة المصرييف القدماء، لعب اليدىد دورا ىاما الهدهد: طائر الرمزية الدينية والداللة اللغىية ل
رؼ بالطائر المتوج، وقد ورد فتردد ظيوره كثيرا فى المناظر الفنية وكعالمة ىيروغميفية حيث عُ 
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فى عدد مف المفردات فى المغة المصرية القديمة الطائر . ورد ذكرة فى القراف الكريـ بسورة النمل
 Dbt ،Db فى نصوص األىراـ بالشكلفجاء بمعنى قالب مف الطوب 

(Gardiner,1957) ، كما ورد فى الدولة الحديثة فى التعبير اللغوىdbt nt inb بالشكل
 (Wb. 5, 554,4)  بمعنى قالب طوب فى جدار، أو لوح مف سبيكة، ويمكف

 الضريح بمعنى  DbAtاستخداميا أيضا كوحدة قياس، كما ورد فى كممة 
(Wassel,1991) . أف الفالح المصرى عندما يتقدـ بو ( 1974)صالح،ويذكر عبد العزيز صالح

بعد  أبيو العمر اعتاد مساعدة ابنو األكبر فى أعماؿ الزراعة ورعاية الماشية، كما أنو يرث أعماؿ
بمعنى عكاز (، 2002)مغربى، mdw-iAwوفاتو، ليحمل االبف المقب 

Db(Wb.5.554,18)الشيخوخة التى تعود لمدولة وقد ظيرت العديد مف المناظر الفنية  ، 
 وعونداللة عمى لم ور فييا االبف بحجـ صغير ممسكا بعصا والدهالقديمة ُص 
، كما ظير ذلؾ بوضوح فى نصوص النصائح األدبية التى Shehab elDin,1997))ومساعدتو

ظيور طائر اليدىد فى ىذا سبب ، ومف ىنا يستدؿ عمى ((Rosalind,1996ذكرىا "بتاح حتب"
أبائيـ عند بالطيور التى تعتنى بأبنائيا عندما يغيروف ريشيـ و  المصطمح ألنو مف

ومف ىنا جاء تصوير ابف صاحب المقبرة بحجـ أصغر حجما مف  ،(Keimer,1930)الشيخوخة
وحب  ب ويمسؾ طائر اليدىد فى يده، فاعتبر رمزا لموفاءوالده وممسكا بعصا األ

( مشيدا عمى الجدار الشرقى المواجو لمغرفة الداخمية 9)الشكليصور. (Wassel,1991)الوالديف
وقد ورد فييا صاحب المقبرة مع ابنو  ؛نياية األسرة السادسة بسقارةيعود ل –بمقبرة نى غنخ نفر

وىو يظير بحجـ أصغر مف حجـ والده ويحمل طائر اليدىد الذى ينظر فى اتجاه  Mrriاألكبر 
ولـ يعرؼ اليدىد  ،(2017)عيسى،اقب حدوث أى مكروهمغاير التجاه نظر االبف وأبيو وكأنو ير 

فقد ظير عمي  .(Keimer,1930) كطائرا مقدسا، إال أنو يبدو أف لو بعض االرتباطات الدينية
جالًسا فوؽ شجرة الجميز، جاء وعمى التوابيت  Piankoff,1974))العديد مف البرديات الجنائزية

. كما لعب دورا ىاما فى الوصفات (Keimer,1930) وظير في مشيد واحد واقفا عمى شجرة
، كما استخدـ فى الوصفات (Fakhri,2014)كمسكف وعالج اآلـ البطف والكمى والعيوف الطبية 

                                                           
(
)   بَن هُ َعذَابًا َشِديدًا أَْو ألذْ لال تعالى: َوتَفَم ْيَر فَمَاَل َما ِلَي ال أََرى اْلُهْدُهدَ أَْم َكاَن ِمَن اْلغَاِئبِيَن  ألَعذِّ بََحن هُ أَْو َليَأْتَِيّنِي بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن دَ الط 

مباح أكله عند المالكية، ومختلف  هوالعلم، ف ويذكر أن حرمة أكل الهدهد فى االسالم ليست محل اتفاق بين أهل [.20، 21]سورة النمل:

فيه عند الحنابلة. ألنه ليس من ذوات المخالب, وال يستخبث. وعن تحريمه نهى النبي صل هللا عليه وسلم عن لتل الهدهد, والصرد, 
والنملة والنحلة. وكل ما كان ال يصيد بمخلبه, وال يأكل الجيف, وال يستخبث, فهو حالل. المرجع: 

(https://www.islamweb.net/ar/fatwa  2120-1-1بتاريخ). 

(
)  استخدم الحكيم بتاح حتب )وزيرا من األسرة الخامسة( التركيبةmdw-iAwi  فى نصائحة عندما طلب من الملن أن يسمح له

 wD.t (w) n bAk-im irt mdw-iAwiباستخدام عصا الشيخوخة لكبر سنة وضعفه، لائال:

 .(2112عيسى، ))ليت الخادم يؤمر أن يتخذ لنفسه عكازا(، للمزيد 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa
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 حيث استخدـ المحـ والقمب والدـ فى التعاويذ السحرية الديموطيقية لحماية الحاملالسحرية 
(Pinch,1994). 

فى الفف المصرى القديـ فى مشاىد الصيد فى األحراش ظير كثيرا تمثيل الطائر فى المناظر:
مناظر الدولة القديمة فى األسرة الرابعة، فى ظير ألوؿ مرة و . (Gardiner,1957) والمستنقعات

اليدىد  ا، حيث وقف طائر (Hassan,1943)( 10)الشكل ( بالجيزةLG 86بمقبرة نب اـ اخت )
عمى أوراؽ البردي ينظر مرة لمشرؽ ومرة لمغرب في مشيد بمستنقع، وقد فتح قنزعة رأسو وكأنو 

. إال أنو رمترقبا لشىء ما، وبالرغـ مف أف طائر اليدىد يفضل الحياة فى المناطق العشبية واألشجا
ا ظير أيضا الفنية وكأنو يسكف بيئة مستنقعات ورؽ البردى. كم ظير بشكل متكرر في المناظر

. وىو (11)الشكلوىو يعشش في المستنقعات ( Moussa,1977)فى مقبرة ميريروكا بسقارة 
والجدراف مخالف لمبيئة التى يحيا فييا اليدىد الذى يتصف عشو بأنو حفرة في تجاويف األشجار 
أظيرت يضع فييا البيض. وجاء أيضا فى مشاىد فنية أخرى تتسـ بالخياؿ تعود لمدولة القديمة، إذ 

أنو آفة الذىبى د عرؼ عف األوريوؿ قاليدىد فى شباؾ مع قطعاف األوريوؿ الذىبية في البساتيف و 
ال يسبب أى ضرر لممحصوؿ ألنو ليس مف فالجميز. أما اليدىد شجرة يسرؽ ثمار و ل، يصامحلم

المشيد بقصد إظيار حصار طيور األوريوؿ الذىبى وظير فييا اليدىد  كافوربما  ،أكمى الفاكية
 . (Rozenn,2012) مصادفة لوجودة فى البساتيف

ورد اليدىد أيضا فى مشيد يعد ىو األشير بعد لوحة إوز ميدوـ التى تصور الطيور فى مصر 
حسف، حيث ظير  ( يعود لؤلسرة الثانية عشرة في بني3القديمة، مف مقبر خنوـ حتب الثالث )رقـ

 ا(. محاط12األكاسيا )شكل اليدىد جاثميف فوؽ فروع أشجار طيورفى المشيد عدد تسعة مف 
حيث  .(Smith,1965a)ببركة ظير فييا صاحب المقبرة يحاصر الطيور المائية بشبكة الصيد 

ظيرت المالمح المميزة لمطائر وىو متجيا إلى اليسار،  وقد بدقة يمكف تمييز خمسة طيور منيـ 
جاثما عمى أحد أفرع األكاسيا، وقد أظير الفناف الطائر بتاجو المميز منتصبا بالكامل مثل 

، فالمروحة، وىى أىـ سماتو، ُلوف الجناحيف بالمونيف األسود واألبيض،والمنقار إسود وطويل ومنح
يذكر أف اليدىد ظير فى كل  .(Youott,1968) أظيره الفنافمتشعب مثمما  والذيل مستدير، غير

يثار ويشعر بالخوؼ وكأنما يعبر بو عف خوفو المناظر رافعا تاج رأسة وىو وضع يحدث عندما 
وانفعالو، بينما يخفضو عند احساسو باألماف، وربما صور بيذا الوضع لحماية وتنبيو صاحب 

 . (2017)عيسى،المقبرة مف أى خطر 
رؼ عمى وجو التحديد الغرض األساسى مف صيد اليدىد فى مصر القديمة، فربما كاف ولـ يع

بالرغـ  طعاـ، وربما كاف يتـ صيده بغرض ال(2001،حسف)غواية فى مناظر الصيد  صيده كطائر
يتواجد اليدىد حاليا فى أسواؽ الطيور المصرية بغرض و  .(Cott,1947) مف فقر استساغ لحمو
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. ويبدو أف ىذا الطائر ذو األلواف المبيجة كاف حيواًنا أليًفا سيل (Meininger,1979) الطعاـ
ومفضاًل لدى األطفاؿ المصرييف منذ الدولة القديمة فاستخدموه كحيوانا  ،(Cecil,1904)الترويض

. حيث ظيرت مشاىد متعددة تعود لمدولة القديمة مثمما فى (Keimer,1930) ألطفاؿلتسمية األيفا 
؛ ومقبرة بتاح حتب التى تعود لؤلسرة الخامسة أيضا، حيث (13)شكل  مقبرة ميريروكا بسقارة

 صور األطفاؿ ممسكيف بالطائر مف جناحيو بأيدييـ، وىـ واقفيف إلى جانب والدييـ
(Duell,1938).  كما صور أطفااًل يمعبوف ألعابا مختمفة. ويغادروف بستاًنا ُيقطف فيو التيف

الطيور بالفخاخ الصغيرة. ثـ يحممونيا ربما بغرض المعب بيا )أو ربما يحممونيا ويصيدوف 
ف اليدىد ال يزاؿ يستخدـ لتسمية األطفاؿ ولعبيـ أ، Keimerويذكر كقرابيف؟(، وظير اليدىد بينيـ.

. وقد ندر تصوير اليدىد فى المناظر خالؿ األسرة (Keimer,1930) في مصر حتى اليـو
( وقد ظير وىو 52الثامنة عشرة، فقد ظير فى مشيديف أحدىما فى مقبرة المدعو نخت )رقـ 

  .(2001،حسف)يطير ضمف مجموعة أخرى مف الطيور البرية 
 G23 - G 24 (A,B) رقم  تانالتصىيري تانالعالم

-Wb.II,448,8)(G24A)،(G24B)،، :اإلسم المصرى القديم
9;Montpellier,1988) rxyt، :اإلسم الالتينىVanellus Vanellus(،2111عنانى)، 

، القطقاط الشامى اإلسم العربى:، Lapwing = Green Plover = Peewit اإلنجميزى: االسم
 rxyt ( nrida,re idra الثالثية القيمة الصوتية  G23,24 تافالتصويري تافتمثل العالم

tdiL   23). 
( ىو مف Genus Vanellusينتمى لجنس القطقاط الشامى ) مواصفات الطائر وأماكن تواجده:

صغيرة عمى الرأس تمتد ( /ريشة)شوشةد قنزعة و وجبطيور األسر التى تصمح لمتربية، يتميز 
األجنحة العموية والظير ، الموف  بوصة(، الظير أخضر 12.5طولو )ر المنقار، يقص ،لمخمف
الجناح  ،بالموف األسود، يقطعيا خط أبيض عمى الجبية وأسفل الوجو وعبر مؤخرة الرأسوالرأس 
يتغذى  يعيش فى أسراب حوؿ المستنقعات والحقوؿ المزروعة، (Griffin, 2012)مستديرو عريض 

الشعوب األوروبية يتغذى  ،(pee-wit)اصوتو ناعـ ويميز ىكذعمى الحشرات وبذوز الحشائش، 
يعيش صيفا فى أوروبا وشماؿ أسيا،  حاليا، يوجد منو نوع واحد فى العالـ.عمى لحمو وبيضو 

ويقضى شتاؤه فى شماؿ إفريقيا وفمسطيف واليند والصيف، وىو زائر شتوى شائع فى مصر كميا 
  . (14)الشكل (2004)عنانى، والفيوـ والدلتا ووادى النطروف 

                                                           

(
)

 ةرى الباحثتو iw Apd nfr sab n.k rkولد وجد نصا فوق أحد األطفال يمول )الطيور الجميلة المنوعة ممدمةً لن(   

م كمربان من هؤالء األطفال لتنوعهم ودالاللتهم عن الوالء والوفاء. اعتمادا على النص المكتوب أن تلن الطيور غالبا ما كانت تمد

 (Kanawati, 2011) ,(Harpur,1985);(Duell,1938)للمزيد:



 جامعة الفيوم –تصدرها كمية السياحة والفنادق   IJHTHالمجمة الدولية لمتراث والسياحة والضيافة 
 0205( يونيو 5( العدد )51المجمد )

 

023 
 

فى  تصويريةظير طائر الرخيت كعالمة  امى:الش القطقاطالرمزية الدينية والداللة المغوية لطائر 
، ويبدو أف "أو "عامة الناس عني)رخيت(ت (Wilkinson,1992) الكتابة المصرية والفف المصري 

العديد مف أنواع الطيور أسرت الفنانيف والكتبة المصرييف. فعكفوا عمى مالحظة سموكياتيـ بدقة، 
األسرات المتأخر وحتى العصر الروماني  لتمثيل واستخدموا صورىـ فى الفف منذ عصر ما قبل 
فقد راقب الفناف سموؾ طائر  ،(Rozenn,2016)السموؾ المجتمعي لبقية البشر بخصائص الطيور

الالبوينج )الرخيت( وصراخو الحزيف وقفزه الكثير خالؿ موسـ التكاثر، وسموكو الخجوؿ الدفاعي 
 لمسكاف المصرييف الذيف يعيشوف في حكـ الممؾ عند التعرض لميجوـ، لُينظر إليو عمى أنو ممثال

(Meeks,2010 ) فيظير الطائر معمقا مف عنقو وأجنحتو متقاطعة خمف ظيره وفي وضع
 (Griffin, 2012).القرفصاء، لمتأكيد عمى عدـ قدرتو عمى الطيراف وعجزه المطمق أماـ الممؾ

ير عف الشعب أو العامة المسماه وحتى اآلف لـ يتضح سبب استخداـ ىذا الطائر بالتحديد لمتعب
وقع االختيار عميو أنو ربما  ةرى الباحثترمزية استخداـ ىذا الطائر غامضة، و )الرخيت(، وتظل 

قد  rxytوأف اسمو ، (2008)الشتمة، التى يتمتع بيالوجية والسموكية و لبعض مف صفاتو البي
دائما بمخصص  rxyt، حيث تأتى الكممة عات البشرية لسبب مااعير لمتعبير بو عف الجماستُ 

،وىذا (Montpellier,1988;Kaplony,1977) لتعبر عف الجمع جماعى بييئة ثالثة مف الطيور
  .فى المستنقعات فى تجمعات الطائر ال يرى إال

وقد ورد الرخيت فى العديد مف النصوص التى أظيرت أنيـ عنصر مسالـ يعبر عف الشعب 
، كما أظيرتيـ نصوص أخرى عمى أنيـ عنصر عدائى بحاجة )الخمق(المحكـو وعامة الناس 

حيث يميموف إلى الفوضى بحكـ ىمجيتيـ، وربما يكوف دليل لقضاء الممؾ  لقمع والقيرسياسة ال
أنيـ يمثموف عنصرا أجنبيا ال ينتمى وتأييد الشعب لو، كما أظيرت نصوص أخرى عمى الخصوـ 

طرة الممؾ عمى شعبو والدوؿ الخارجية التابعة لمنفوذ مما يشير إلحكاـ سي لممجتمع المصرى 
 IIظر بقاعة االحتفاالت الكبرى بمعبد الممؾ أوسركوف نوقد جاء ذلؾ فى م (2017)أمينة، المصرى 

الدوؿ األجنبية  ىبتل بسطة، يعود لؤلسرة الثانية والعشريف يصور مناسبة استقباؿ الممؾ لزعيـ إحد
منطقة تقع بيف الشالليف األوؿ  wAwA(t))زعيـ منطقة الواوات التى تقع تحت النفوذ المصرى 

خضوع  بمعنى G24Aبالعالمة فى المشيد صور الرخيت وقد  ،(Seyfried,1986) والثانى
يقوؿ:  ا( ويصاحبيـ نص15)الشكلشعب الواوات وزعيميـ لمممؾ 

swAS n.k wAwA(t) nbt rxyt nbt  كل شعوب الواوات والشعب امتثل لؾ
 .(Naville,1892) المصرى 

كما تتضح عالقة الرخيت مع المعبودات أيضا مف خالؿ النصوص التى تظيرىـ فى تقديـ الرخيت 
 ،، أو تظير تجمى المعبودات لمرخيت فى االحتفاالت بالمعابدبأداء الصموت ليـتتعبد لممعبودات 
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، وقد ورد فى متوف بالرخيتالتى حممتيا بعض المعبودات وتتعمق وذلؾ مف خالؿ بعض األلقاب 
  :التاليةاألىراـ الفقرة 

(Pyr. 655b) aHa.k ir aAw xsf(w) 

rxyt ويرى  ،ع الرخيتمنقف عند أبواب تNibbi (Nibbi,2000 ) عدائى ضد أف النص يبدو
بمنع العنصر  سمبياالنص ليس  أف ةرى الباحثتبينما إلى السماء،  العبورمف منعيـ يحيث الرخيت 

البشرى )الرخيت( مف الدخوؿ ألبواب السماء إال بمساعدة المعبودات، إذ أف الممؾ نفسو ال يسمح 
 Pyr.1934، كما يؤكد ىذا المعنى أيضا الفقرة لو بالدخوؿ لمعالـ السماوى إلى بعوف المعبودات

نص يشير إلى أف مرور وىو  ،األبد(وأنت دائـ إلى  ،افتح األبواب التى تمنع الرخيتالتى تقوؿ )
يخمده إلى األبد مثل المعبودات وىو ما ال يجب لمعامة مف الممؾ إلى العالـ األخروى السماوى 

وجاء فى فقرة أخرى أيضا مف متوف  .، ولف يتـ ليـ إال بمساعدة الممؾيمثميـ الرخيت لذىالبشر ا
صبع إشارة إلى طاعتيـ إ مخصصووجود ما يفيد بخضوع كل الشعب لطاعة الممؾ وحكمو األىراـ 

 تقوؿ:، ف(16)الشكل المطمقو لحكمو وطواعيتيـ لو
  wxA .f n.f rxyt nb nTt 

xr Dbaw.f/wDa 
 (Pyr. 1837c) إنصاع لو كل الرخيت الذيف ىـ تحت أصابعو

وىى حركة بمعنى ييمل ويبتيل،  hnwوأخيرا ظير طائر الرخيت فى وضع الحنو 
فى المواكب الجنائزية وعند تقديـ القرابيف والدفف فى المقابر، ظيرت فى الدولة  ؤدىتعبدية طقسية ت

 (Demonicus,1994) بمعبد الشمس الخاص بالممؾ نى أوسر رع باألسرة الخامسةالقديمة 
يد مف المناسبات فى مصر القديمة مثل تقديـ الجزية واليدايا لمممؾ وما دالرتباط الرقص بالع

كما أداىا المموؾ  .(Brunner-Traut,1958) تعبر عف االبتياج والفرحيصاحبو مف حركات 
وفى مراسـ  (Nelson,1981)أيضا كأحد الحركات التعبدية لممعبود منذ األسرة التاسعة عشرة

وقد أظيرت الطائر بأحد ذراعية منثنيا عمى الصدر ورافعا الذراع  .(Naville,1892)تتويج الممؾ
البتياج الذى يصاحبو حركات راقصة مثل الشكلاالحتراـ والتبجيل وااألخر ألعمى وىو يدؿ عمى 

 (Urk,IV,6,2)ومفردات أخرى لمداللة عمى الرقص مثل  hnwالذى استخدـ كمخصص لكممة
ibw,  krs (LDLE,II,176)،  وجاء ذلؾ فى منظر بمعبد الوادى

وىو سد لتتويج الممؾ -حتفاؿ الحبالُصور فيو ابالمشت، بالدولة الوسطى  Iبيـر الممؾ أمنمحات 
ة طيور الرخيت أسفل العرش ئ، وظير فيو التصوير الرمزى لمرعية بييبالتاج األبيض واألحمر

التمف ولكف أمكف مقارنتو  ، وقد صاحبو نص أصابوتعبيرا عف التبجيل واالحتراـ والفرح hnwبوضع 
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 irt hnw in rxytيقوؿ:  بنص أخر يتحدث عف الطقسة

n (sHtp-ib-Ra)  
 (.رعية الممؾ سػ حتب إيب رع )أمنمحات األوؿ() hnwيقوـ بطقسة 

وقد ظير الرخيت ألوؿ مرة فى عصر ما قبل األسرات المتأخرة. عمى  تمثيل الطائر فى المناظر:
عمى  نقش بارز عمى لوح مف اإلردواز محفوظ اآلف بالمتحف المصري بالقاىرة ظير فيو الطائر

. كما ظير أيًضا كعالمة ىيروغيمفية فى مشيد ;(Griffith,2006)(Petrie,1953) مقدمة السفينة
عمى رأس صولجاف مصنوع مف الحجر الجيري لمممؾ "العقرب" يعود أيًضا إلى عصر ماقبل 

، ُيظير صًفا مف األقواس واألجنحة ويتدلى طيور الرخيت مف األسرات المتأخر مف ىيراكونبوليس
د رمز تفسير ىذا المشيد إلى سيادة الممؾ عمى األجانب وجزء مف الشعب وق( 17الشكل)أعناقيـ 
    .(Gardiner,1961) المصري 

ظير الطائر منذ األسرة الرابعة فى مشاىد الصيد ومستنقعات ورؽ البردي حيث يصور جاثما وسط 
. وربما أسر (1986eHoulihan)تحرؾ بشكل أكثر انتظاًما فوقياي( أو 18أعواد البردى )شكل

طفاليـ، حيث ظير طائر الرخيت و كمعبة ألأالمصريوف القدماء الرخيت الستخدامو كحيواف أليف 
ألسرة ا -بسقارة  Nfr فى عصر الدولة القديمة، عمى نقش بارز فى مشيد مف مقبرة نفر

كما  الخامسة، ظير فيو المتوفى صاحب المقبرة فى مزرعتو مع كمبو األليف بصحبة ابنتو الصغيرة
حممت فيو الفتاه  ،(Moussa,1971)ظير فى المشيد بعض الطيور وأنشطة الصياديف والرعاة

طائر الرخيت مف جناحية وتركت الجسـ متدلى وىي طريقة حمل الطيور التي ال تزاؿ موجودة في 
 ، وقد تـ تمييز الطائر بوضوح فى المشيد مف خالؿ الشوشة فوؽ الرأساآلفحتى قرى مصر 

(National Geographic Society,1978) . 
كعالمة عمى التعبد   (G24B)وفى عصر الدولة الحديثة أضيف لمطائر أذرع بشرية مرفوعة

متقاطعة خمف ظيره وفي وضع القرفصاء، لمتأكيد عمى عدـ قدرتو وأجنحتو ، ثـ جاء والخضوع
مثمتو العالمة الطيرافوىو مف أوضاع االستسالـ والعجز الكامل عف الحركة أو عمى الطيراف 

(G24A) وغالًبا ما يأتى جالسا فوؽ العالمة الييروغميفية لكممة "كل ،(19)الشكل" (
 nb) بمعنى "يتعبدوأمامو النجمة الخماسية"(dwA)  ليشكموف مًعا حرفا واحدا يعني

                                                           
()
تم ممارنة النص بنص ورد على الفناء األول بالمعبد الجنائزى للملكة حتشبسوت بالدير البحرى ولد صاحبه منظر تمدمه للمرابين من  

أى يموم بطمسة  irt hnw in rxyt nb(w)t :             لائال hnwالملكة للمعبود أمون وصاحبه أيضا الميام بطمسة 

 .Naville, 1892)الحنو كل الرعية.)

(
)

Now in the Ashmolean Museum, Oxford, (Inv. Nr. AN1896-1908.E3632) 
()

 iAwيعد مخصص رفع األيدى فى اللغة المصرية المديمة من المخصصات التى تحمل معنى التعبد والتهليل والتبجيل مثل اللفظ  

 يحيى ويبتهل.  wSdوبمعنى يبجل ويتعبد،  swASو، 

(
)  ولد عرفت هيئة الرخيت بالعالمة الهيروغليفيةG24A 2006بالجريفين الخرافى)،(Griffith. 
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" dwA rxyt nb  مممؾ"ل الرعيةكل تتعبد (Desroches, 1976) ،
(Rozenn,2016) .  

خدـ كعنصر زخرفى كإفريز لتزييف أشياء ظير طائر الرخيت كثيرا فى الفف المصري، حيث استُ كما 
، حيث ظير بشكل العالمة الييروغميفية منذ الدولة الحديثة وحتى العصر اليونانى الرومانى عدة

G24A "الرعيةوالتى تعنى"(Aish,2019)، قواعد التماثيلليزيف (Vandersleyen,1975)، 
 . (Smith,1976) ، وقواعد األعمدة، وأعتاب المداخل، والنوافذ(Brack,1980) الممؾ ومساند قدـ

وجاء الطائراف مف الرخيت أيضا كعنصر زخرفى عمى مدخل قصر مف البالط الخزفي متعدد 
ورد أيضا فى و (، 20األسرة العشريف بمدينة ىابو، )شكل -األلواف يعود لعيد الممؾ رمسيس الثالث 

لعموى مف نافذة مف الحجر الجيري تعود لفترة الرعامسة. وقد صور الطائر بأجنحة تزييف الجزء ا
 العجز المطمق أماـ الممؾالخضوع والوالء و عطاء فكرة عف إل ،ممتفو حوؿ بعضيا البعض

(Gunn,1926).  فى معبد رمسيس كما جاء بالييئة البشريةIII  ،األسرة العشريف بمدينة ىابو
لحكـ الممؾ لمتعبد والخضوع رافعا يديو  nbعمى عالمة الطائر، وقد جمس  ريشةيعمو رأسو  ظيرف

أف طائر  Nibbiويذكر  .(21)الشكل (Naville,1892)وخمفو األجنحة الممتدة لطائر الرخيت 
، ويعمو دةتيت قد اتخذ ىيئة نادرة فى األسرة الثامنة عشرة حيث ظير بييئة أسد ذو أجنحة ممخالر 

وسمطة بالجمع بيف قوة األسد المركبة فسر ىذه الييئة طائر الرخيت، وتُ رأس المميزة ل الريشةرأسة 
ممؾ مصر القوى الذى يخضع لو الممثل فى طائر الرخيت لتعنى ) ووخضوع الشعب لحكمالممؾ 

 .(22الشكل)Nibbi,1986) )كل المصرييف
G25 العالمة التصىيرية رقم   

G25 :اإلسم المصرى القديم   Ax،G25A (Wb1,15.17-16.10) 
(Montpellier,1988)، :اإلسم الالتينى  Geronticus eremita،االسم ،(2004)عنانى 

تمثل ، (الناسؾ) ىرمتو  المتؤللئ، األصمع منجل أبو اإلسم العربى:، Hermit Ibis اإلنجميزى:
   .Ax ( nrida,re1957) ةنائيالث القيمة الصوتية  G25, G 25Aالعالمتاف التصويريتاف

 الريش بضيق يتميز الذى ،Plegadis لجنس الطائر ىذا ينتمى مواصفات الطائر وأماكن تواجده:
 الساؽ تتميز كما مشقوؽ، ارخالمن المنجل، يشبو المنحنى الطويل والمنقار والرقبة، الرأس فى

 يعموىا أصابع بقدمو ورفيعو، طويمة أقدامو الخمف، مف ومربعة ماـلؤل ةممستطي كثيرة بحراشيف
 منوعة، ألوانو كثيف وريشو عريض، الذيل وكبيرة، مستديرة وأجنحتو مقوسة، بمخالب تنيى أغشية
 يألف مستعمرات، فى وتحيا جماعات فى تطير المستنقعات، إلى تأوى  نيارية، طيور
 طويل بيا وعنق ،بوصة( 12) طولوبأف  (الناسؾ) ىرمتطائر يتميز و  .(2004)عنانى،األسر

ل والجناح بالموف اإلسود المخضر الالمع، والخد والرقبة يريش ذو لمعاف أرجوانى والجسـ والذ
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أىـ سماتو ويعد  منجمى، طويل المنقار ما، حد إلى طويمتيف والساقيف ،بالموف األحمر المسود
يشكل حمقة بارزة مف الريش حوؿ العنق  متد إلى الصدريالمميزة وجود ريش العنق خمف الجمجمة 

(Houlihan,1986)(23الشكل). مف أجزاء في شتاءه ويقيـ. والمغرب تركيا مف أجزاء في يتواجد 
 مرة تسجيمو تـ حيث مصر، فى عارض مياجر وىو. (Smith,1970) وأفريقيا األوسط الشرؽ 
 وقد ،(Moreau,1930)بالجيزة  اليـر ميداف مف قصيرة مسافة عمى 1921 عاـ في فقط واحدة
ختفاء الجائر الصيد إلى األخيرة؛ العقود في لممستعمرات السريع اإلختفاء ىذا أسباب يعزو  وا 

  .(Zayed,2013) الحشرية المبيدات مف والتسمـ التغذية مناطق
 يمةدالق مصر فى ورد :(الناسكهرمت ) أبى منجل األصمعالرمزية الدينية والداللة المغوية لطائر 

 عرؼ والذى( Threskiornis aethiopicus) المقدس منجل أبو: ىى منجل أبى مف أنواع ثالثة
 المماع منجل وأبو تحوت، وبالمعبود بالقمر ارتبط الذى وىو المصرية، الكتابة فى hb سـباإل
(Plegadis falcinellus )التصويرية العالمة مثل الذى (G28 )المصرية الكتابة فى ويقرأ 

gm، منجل وأبى الطعاـ، مف تشبع التبحث و  التي نوعيتو إلى إشارة ،"يكتشف الذى" بمعنى 
 التصويرية العالمة ويمثمو Ax اآلخ بطائر عرؼ الذى( Geronticus eremita) الناسؾ

G25,A (Houlihan,1986)،(Arnott,2007) ،(Gaudard,2012)،(JANÁK,2010). 
فى الدولة القديمة بالشكل (Ax)ثنائية الصوت  التصويرية ةظير ىرمت )الناسؾ( فى العالموقد 

 ، (Wb1,13.7-14.2) ،ظير بالشكل الثامنة عشرةوفى األسرة  ،بمعنى النفس 

(Wb.I,15.1)وذكر ،  Keimer عالمةال و تـ التعرؼ عمىأنG25  أبو منجل  عمى أنو طائر
حاوؿ وقد  .(Keimer,1930)في النصوص G25كعالمة ىيروغميفية  تـ تمييزهالناسؾ، حيث 

وتمثيمو الذى يمثل النفس  Axعدد مف الباحثيف بيف عمماء المصريات دراسة العالقة بيف مفيوـ 
ليس لو عالقة جوىرية مع الطائر،  Axاستنتج البعض أف مفيوـ الػ و الييروغميفي بالعالمة

ولكنيا فقط تشابو المحاكاة الصوتية، ويعتقد البعض اآلخر أف تألق ريش طائر أبو منجل الناسؾ 
تعني "الطائر الالمع"، ويضيف  Axtإلى أف الصفة  Kuentz ، حيث أشارلفت نظر المصرييف

أبو منجل الناسؾ، يبرز بريق "أنو لـ يكف لممصرى القديـ أف يختار إسـ آخر أفضل، ألف طائر 
نعكاسات ضوئية  iAxwيث يأتي منو المفع ح ،ريشو، مع تمويف بسيط وا 

 ضوء الشمس(بمعنى ) Axw وشكمو القديـ )الشمس("؛ إشعاع الضوء، سطوع"بمعنى
(Kuentz,1917)،  ويرى Vernus أف العالمة ،Ax  تشير بشكل أساسي إلى فكرة إشعاع شيء

أو إطالقو مثل "السماح بإطالؽ قوة مذىمة"، "قوة خارقة" ولكف مصدرىا أو سببيا يبقى غير مرئي 
(Vernus,2005)وفي نصوص األىراـ ، (Pyr.627)  ُستحضر ىيئة الطائر تحديدًا حالة ت

: "ىذا ىو الممؾ" Ax aprالتي يوجد بيا الطائر بالجممة الصيغة الموتى في السماء، وتبدأ 
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(Englund,1978 )تظير الروح متحدة مع  حيث bA،Ax،kA  ، كما لو كافAx  مثميـ، جزًءا
 األفقإلى  " Axt. وأشارت أيضًا كممة (Vernus,2005)متميًزا مف الكياف البشري 

(Pyr.346)  فى نصوص األىراـ، مما يشير إلى العالقة األسطورية ليذا الطائر مع النظاـ
الشمسي، أي أنو نوع مف التجسيد المادى والروحي بيف الطائر المرتبط باألفق مف خالؿ نشاطاتو 

(Robin,1973) .( وقد أمف المصرى القديـ بأنو بعد موتو سيصعد إلى السماء ليمقى ربو ويوفى )
ع يولف يستطى إما لجحيـ مقيـ أو لجنات المأوى، إال أف جسمو أبمتو اآلثاـ والذنوب حسابو، لينتي

لتو المادية البالية التى لف تالئـ الحياه ااؿ رحمتو لعالمو األخر ويرتقى إلى السماء العميا بحماستك
المعبودات (، ومقر أطير بقاع الكوف)سيكوف فى الذى تغمبو النورانيات والمعنويات، فيو  اآلخرة

مل أف تتحوؿ حالتو إلى النوارنية آ، فواألرواح المبرأة الخيرة الذى يتمنى أف يمتحق بيا ويأوى إلييا
ليرتقى ويكمل حسابو بيسر ويمقى معبوداتو طاىرا نقيا، بييئة جديدة  Axالشفافة التى عرفت باسـ 

حالة التجمى والنورانية التى أنيا  Axويعد أقرب مفيوـ لمعنى الػ  .()سب حياة العالـ اآلخراتن
ويفيـ أنيا ىى  ،(Assmann,1986) نساف والتى لف تتحقق لو إال بوفاتواإليرجو أف يصل إلييا 

ىذا التحوؿ ىو الضامف الستمرارية الحياة  المعبوداتالقوة التػي تمد روح المتوفى بالحياة ليحيا بيف 
 ,kAمثل وىى تختمف عف العناصر المادية األخرى التى يتكوف منيا جسـ اإلنساف بعد الموت. 

bA  نما يتحوؿ إلييا بعد وفاتو وعند حيث لـ يكف ليا أى وجود مادى فى حياتو الدنيا وا 
ويذكر"آسماف" أنو عند بعث المتوفي يمر بالعديد مف الصعاب ليصل لطريقو ، )ىورنونج(بعثو

التي يتحوؿ إلييا عمى خالصو منيا، وىذا معنى القوؿ "حالة التجدد  Axالمنشود، فتعمل حالة الػ 
( مف كتاب الموتى أنو لمحفاظ عمى 148كما جاء فى الفصل ) .(Assmann,1986) في الموت"

بالقرابيف لتزود بما  "فى )اآلخ( بالطعاـ في العالـ السفمي" أى اآلخ النورانياآلخ يجب "إمداد المتو 
يذكر أف . (1988)بدج،"المعبوداتيمزميا فػي العالـ اآلخر وتميد الطريق أماميا لتستقر بيف 

، Axتقدـ المساعدات لممتوفى لتحويمو إلى حالة  التىالمعبودات النصوص ذكرت العديد مف 
ـ، فجاء ة المعبودات ومعاونتييصير إلييا المتوفى بإرادىى حالة  Axالػوأوضحت أف حالة النورانية 

 PT II) مف متوف األىراـ أف أخ المتوفى لف تتحقق لو إال بأمر مف المعبودات (610)فى الفقرة 
1714a-1715a). 

                                                           
()

من متون األهرام والتى وردت على لسان الملن المتوفى بأن روحه ستصد للسماء ويبمى جسد باليا  (111)ورد ذكر ذلن فى الفمرة  

 ;PT I 474aفى األرض"  Xtإلى السماء ويبمى جسدى  Axأى "تصل روحى  Ax.i r p txt.i r tAفى األرض 
FAEPT, p.94.. 

()
 (Binder, 1995) لسم المصرى المديم الكون إلى ثالث مناطك هى: السماء واألرض والعالم اآلخر، 

()
بممام رفيع وأشهى الطعام والملبس، فى حين يعالب  رأى المصرى المديم أن العالم اآلخر يتمتع فيه الصالحون المبرأون من الموتى 

راجع:  المجرمون بالحرمان من كل ذلن، ويحيون فى ظالم دامس فهو مكان عماب لهم يلمون فيه أنواع من العذاب،

(Hournung,1968). 
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wDa mdw rmn.k psDty imyt sxmty Ax.k 

pw wD .n nTrw wnn n.k Sm.k m Smw @r (Gabra,1929) 
 Ax كف بجوار التاسوعيف، وبيف الصولجانيف فى ىيئتؾ الػ تتأخذ األوامر أييا الممؾ وقتما لعمؾ 

 التى أمرت المعبودات أف تكوف لؾ حتى تسير مثل حور
 المصرية الكتابة فى ىيروغميفية كعالمة الناسؾ منجل أبو يمثل تمثيل الطائر فى المناظر:

(Davies,1958). بيف التفريق بشدة يصعب أنو حتى المصرى، الفف فى أحيانا ويظير 
 وتعمل الفف مف مصغر شكل ىى ذاتيا فى الكتابة أف حيث الفف، فى أو الكتابة فى استخدامو

 يعود الناسؾ منجل ألبى ظيور أوؿ ويعد. (Schäfer,1974) العاـ الفني لمتكويف مكمل كجزء
 المحفوظة التمف مف لكثير تعرضت الشست مف لوحة عمى ورد حيث II نقادة) جزرة) لحضارة

 بوضوح الناسؾ منجل ألبى طائريف تمييز أمكف أنو إال بروكسل،ب ،الفف والتاريخ متحف في اآلف
 عاجية لوحة عمى عمى أيضا صور كما .(Asselberghs,1961)الطيور مف مجموعة ضمف

 أوائل أو األسرات قبل ما عصر أواخر إلى تعود والتي ،(42 شكل) ىيراكنوبوليس مف مستطيمة
    (JANÁK,2010).األسرات عصر
 يمثميا التى G25 التصويرية العالمة فى بوضوح فنيو زخرفيو بصورة الطائر تصوير ظير وقد

 مصطبة فى اليميف إلى متجيا بارز نقش فى ظيرت حيث( 42 شكل) الناسؾ منجل أبى طائر
 مف األساسية سماتو أىـ الفناف أظير حيث بسقارة  (D 60) الخامسة األسرة مف اختى ار حتب
 والذيل والجناح األحمر، بالموف  والقدميف والساقيف والمنقار الرأس ظيرت فقد ؛ألوانو بعض خالؿ
 الريش ظير كما الحقيقة، فى الطائر ألواف مع جزئًيا يتوافق وىو .األزرؽ  بالموف  الجسـ ريش وبقية
 إظيار الفناف أخطا كما وضوحا، الشكمية الطائر صفات أىـ وىى. العنق عمى الممتد البارز

 يخالف ما وىو فعميو أصابع وليست مدببة نتوءات وكأنيا قدـ بكل الخمفية األصابع
 .((Holwerda,1908الواقع

 مشيد فى وحيد استثنائى بشكل وجد وأن إال .اتالصيد والمستنقع مناظر فى كثيرا الطائر يظير لـ
 بمتحف اآلف بسقارة،( 25 رقـ) الخامسة األسرة (Kaemnofrt)فرتأ اموف  كا مصطبة جدار عمى

 البردي ورؽ  مستنقع في عمود قمة عمى رائعة بصورة فييا ظير وقد بوسطف،ب الجميمة، الفنوف 

(Keimer,1954a)قطع مف صغير عدد عمى زخرفي كعنصر أيًضا الناسؾ منجل أبو ظير 
 ربما .(Kerrn,1959) القديمة مدولةل وتعود اليومية الحياة فى استخدمت التى التيجاف مثل الحمى
 مقبرة) الجيزة مف إلمرأة الرابعة األسرة مف بمصطبة وجد الذىب مف صنع تاج شيره أكثرىـ
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 المركزية الحمية وزينت بالعقيق، مرصعة ذىبية حميات ثالث مف مزخرؼ بشريط ُزيف وقد(. 492
 يطفو الذى الصغير الناسؾ منجل أبو مع البردى ورؽ  يزيميما فيالجانب عمى والحميتاف باألزىار،

 مف إثنيف عمى الطائر مف آخراف إثناف أيضا ورد وقد. آلخرا منيما كل مواجيا زىرة، كل فوؽ 
عمى األغمب  صنعيما تـ الخامسة، األسرة إلى تعود الجيزة مف ،(42شكل) األخرى  التيجاف

 ويعد  (Houlihan,1986) المميزة سماتو مف بدقة الطائر تمييز تـ وقد. فقط الجنائزي  ستخداـلال
 خالؿ البالد في تواتره عمى دليال القديـ المصرى  والفف الكتابة فى نادر بشكل الطائر ظيور

 اآلف عالميا اختفاءه أف حيث. اليوـ عميو ىو مما ندرة أقل كاف أنو البد أنو إال القديمة، العصور
 عمى يعد أنو حتى العالمي، التدىور مف نمطا يمثل مما األماكف مف العديد مف النقراضو أدى
 البرية في فقط زوًجا 452 حوالي حاليا عالميا منو يتواجد حيث التاـ، االنقراض وشؾ

(Cramp,1977) . 
 نقاط يمكف تمخيصيا فيما يمى:ال بعضيتضح مف خالؿ عرض ىذه الدراسة : الخاتمة

 التعميق والدينية الداللة المغوية العالمة التصويرية

G 21 دجاج الغر 
 Fulica atra االسـ العممى:

 European االسـ االنجميزى:
Coot 

جسـ مستدير إلى بطائر مائى 
ريش بالموف األسود وال ،حد ما

داكف  بالكامل، قصير الذيل،
 .األرجل، والمنقار قصير

 nHيمثل القيمة الصوتية الثنائية  -
  nHHورد طائر النح فى المفع  -

 ".بمعنى"األبدية والخمود
مشتق مف جزئيف ىما  nHHقد يكوف اسـ -

hh +ny  بمعنى المنتمى إلى مالييف السنيف
أو المنتمى إلى الخمود، حيث تعنى الكممة 
االرتباط بالزمف غير معروؼ البداية والنياية 

 وربما بفكرة خمق الكوف.

نادر التمثيل فى الفف المصرى القديـ،  -
فى مناظر الصيد بالشباؾ لكنو ظير 
 والمستنقعات.

استأنسو المصرى القديـ ربما بيدؼ  -
الطعاـ، ولـ يظير فى مناظر التقدمة 
 وقوائـ القرابيف، وال يزاؿ يؤكل فى مصر.

اقترف بالمعبوديف أوزير ورع المذاف -
يتمنى أف يتحد المتوفى بيما فى رحمتو 
 ليضمف بعثو وأماف رحمتو لمعالـ اآلخر. 

    G22 اليدىد المصرى 
 Upupa eppos العممى االسـ

 Hoopoeاالسـ االنجميزى: 
طويل المنقار، لديو يتميز بأنو 

تاج فوؽ الرأس ينثره عف 
الشعور بالخوؼ واالستثارة، 
يعيش فى القرى يتغذى عمى 

 الحشرات 

 DbA يمثل القيمة الصوتية الثالثية-
ورد فى المغة المصرية القديمة بمعنى قالب -

 طوب. او لوح فى سبيكة.
ارتبط بمعانى الوفاء والوالء لآلباء عند تقدـ -

 العمر بيـ وباألبناء لرعايتو ليـ فى صغرىـ.

ظير فى العديد مف المناظر التى تدؿ  -
فى الدولتيف ورعايتيـ عمى حب الوالديف 
 القديمة والوسطى.

لو ارتباطات دينية وجنائزية كما ورد  -
 لسحرية.فى الوصفات الطبية وا

ظير فى مناظر الصيد وتجمع أنواع  -
مف الطيور ومناظر األسر، ربما كاف 
يربى بغرض الطعاـ، وربما كطائر 
غواية، كما كاف يستخدـ كحيواف أليف أو 

  .كقرباف

 G23  G24 (A,B) 

 Vanellus :العلمى االسم
Vanellus 

 rxyt  الثالثية القيمة الصوتيةيمثل -
أىمتو صفاتو البيولوجية والسموكية أف يمثل  -

السكاف المصرييف الذيف يعيشوف في حكـ 
تجمعات فى الممؾ فى خضوع كونو يعيش فى 

، كما أظيرتو نصوص أخرى عمى المستنقعات

منذ بييئتو كطائر ظير فى المناظر  -
عصر ما قبل األسرات المتأخرة، وظير 

الصيد ومستنقعات ورؽ فى مناظر 
تعود لمدولة القديمة التى  البردى

خدـ لحمو فى است، وربما والوسطى
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 Lapwing االسم االنجليزى:

يتميز بوجود ريشة صغيرة خمف 
الرأس، الظير بالموف األخضر 
واألجنحة العموية والظير بالموف 
 األسود،الجناح عريض مستدير،

فى  يحيا حوؿ المستنقعات

 تجمعات
 

أنيـ قالئل ىمجية مثيرة لمشغب والتمرد تستحق 
القمع، بينما ذكرتو النصوص األخرى عمى أنو 

الخاضة لمنفوذ  مشعوب االجنبيةممثال ل
 المصرى.

الذى يخضع ارتبط بالممؾ بصفتو الحاكـ -
، كما ارتبط بالظيور فى ةلحكمالرعية 

النصوص يؤدى الطقوس والصالوات 
 بالمعبد وفى االحتفاالت. تلممعبودا

وظير أيضا فى طقسة الحنو وىى طقسة 
رقصيو تعبدية تؤدى مف الشعوب األجبينو 

 والجزية.لمممؾ عند تقديـ اليدايا 
ورد بعدة ىيئات مختمفة ظير كطائر يمثل  -

، بمعنى الرعية أو الشعب، كما G23العالمة 
ظير فى الدولة الحديثة وقد أضيف لو أيدى 

لمداللو عمى  G23Bبشرية ليمثل العالمة 
التعبد والخضوع، ثـ ورد وأجنحتو متقاطعة 
خمف ظيره فى وضع القرفصاء ممثال العالمة 

G24A  العجز الكامل أماـ حكـ لمتعبير عف
لمتعبير عف   dwA، كما ورد بالشكلالممؾ

 .خضوع كل الرعية لحكـ الممؾ

طفاؿ كمعبو أو اتخذه األاألكل، وقد 
 حيواف أليف.

بمعبد  20فقط فى االسرة وقد ورد  -
رمسيس الثالث بعد االنتصار عمى 

مميزة البالييئة البشرية شعوب البحر،
بريشة الطائر عمى الرأس واألجنحة 

ليؤكد لممعبوادت أنو الممتدة رافعا يديو 
ممثل الشعب المصرى وحاكـ الشعوب 

 .ذهاالجنبيو التى تخضع لنفو 
بييئة  19فى االسرة ورد أيضا  -

وأمامو  nbبشرية يقف عمى عالمة 
لتعبر العالمة عف )كل  dwAعالمة 

 الرعية تتعبد لمممؾ(.
بييئة  18وظير أيضا فى االسرة  -

حيوانية مركبة مف جسـ االسد وريشة 
الرخيت وأجنحو مرفوعو وسمطة الممؾ، 
وىى ىيئة خرافية جمعت بيف قوة االسد 
وسمطة الممؾ فى سيطرتو عمى شعبو 
لتعنى )يخضع لممؾ مصر القوى كل 

 الرعية(.
زخرفى فى فنى استخدـ كعنصر كما  -

 .وغيرىاتزييف قواعد التماثيل 
G25،   

G25A 

هرمت  -األصمعبو منجل أ
 الناسك

 Geronticus السـ العممى:ا
eremita 

 Hermit :االسـ االنجميزى 
Ibis 

يتميز بأنو طويل العنق بممعاف 
أرجوانى، منقاره طويل منجمى، 
ويميزه الريش حوؿ العنق وخمف 
الرأس يمتد إلى الصدر، كما 
يميز جسمو ألواف مختمفو المعو 

 منوعة

 Ax  الثنائية القيمة الصوتيةيمثل -
ىو أحد األنواع الثالثة مف طائر أبى منجل -

التى ظيرت فى مصر القديمة وقد عرؼ بطائر 
 .Axالػ 
ظير كعالمة ىيروغميفية وظير بشكل نادر -

 فى الفف المصرى القديـ.
اليوجد عالقة مباشرة بيف استخداـ شكل -

ولكف ربما  Axالطائر وتمثيمو لمعنى النفس 
فقط تشابو المحاكاه الصوتية، وربما لتألق ريش 

تعنى لطائر  Axالطائر ولمعتو حيث أف كممة 
الالمع، فاختار المصرى القديـ الطائر ليعبر 
عف معنى السطوع والشروؽ، كما أف العالمة 

Ax  تشير بشكل أساسى إلى فكرة إطالؽ شىء
بقوة مذىمو ولكف مصدرىا غير مرئى وىو ما 

 ر عف قوى النفس التى يمثميا الطائر. يعب
ارتبط الطائر بالنظاـ الشمسى لوجوده فى -

بمعنى األفق كنوع مف التجسيد  Axtالمفع 
المادى والروحى بيف الطائر واألفق مف خالؿ 

 نشاطاتو. 
جزء مف مكونات الجسـ البشرى  Axيمثل -

وىو الذى يمتحق بو بعد وفاتو، حيث أنو يمثل 
ية الشفافة التى يتمنى أف يتحوؿ الحالة النوارن

إلييا أى متوفى ليصير بيف المعبودات نقيا 
 طاىرا ويمقى حسابو ويبقى فى جنات النعيـ.

النصوص الدينية المساعدات التى  ذكرت -
تقدميا المعبودات لممتوفى ليتحوؿ إلى حالة 

طائر نادر قميل الظيور منذ  -
وىو حاليا معرض  العصور القديمة،

لالنقراض التاـ وأعداده قميمو عالميا، 
يتميز الطائر بسمات مميزة أىميا ألوانو 
الالمعو والمنوعة، ووجود طوؽ الريش 
حوؿ العنق والممتد إلى الصدر مما 
سيل التعرؼ عميو وتحديد نوعو فى 

 المناظر.
اختفى مف البيئة المصرية والعالمية  -

ذا إلى الصيد منذ فترة طويمة وقد يعزو ى
الجائر واختفاء مناطق التغذية عالميا 

 ليذا الطائر.
ظير الطائر فى الكتابة والفف بشكل  -

 مزخرؼ بحيث يصعب التفريق بينيما.
عمى الرغـ مف كونو يحيا بالقرب مف  -

المستنقعات إال أنو نادر التصوير فى 
مناظر البيئات المائية والصيد إال فى 

أعمدة  منظر وحيد ورد فيو فوؽ أحد
 نبات البردى.

استخدـ الطائر كعنصر زخرفى  -
لتزييف بعض قطع حمى الزينة مثل 
التيجاف التى استخدـ بعض منيا فى 
الحياه اليومية ومنيا ما خصص لمغرض 

 الجنائزى فقط.
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 النورانية والشفافية اآلخ.
 

 

 شكالألا

 
 ( الدجاج الحبشى عمى الطبيعة1)شكل 
 /https://www.marefa.orgنقال عف:

  
بمقصورة )عيد  I( طائر النح مف مقصورة سنوسرت 2)شكل 

 الحب سد( بالكرنؾ
 Keimer, L., “Quelques Nouvellesنقال عف:

remarques au sujet de d’heroglyphe nH”, 
ASAE 41,1942, pp. 325-332, p. 328. 

 
اى الوقت الثابت  Dt( صورة توضح معنى 3)شكل 

اى الوقت السرمدى غير  nHHوالمرتبط بالمعبود أوزير 
محدد بدايتو، نقال عف: محمود دمحم عبد المنعـ، المعالـ 

 21الرئيسية لمديانة المصرية القديمة، جامعة طنطا، ص 

  
عصر ما قبل  -أوؿ ظيور لطائر النح عمى آنية ( 4)شكل 

 IIاألسرات حضارة نقادة 
ىناء ابراىيـ عمى دمحم، طائر النحح رمز الخمود فى نقال عف: 

مصر القديمة، اعماؿ المؤتمر السادس عشر لالتحاد العاـ 
 3، شكل 510، ص 2013لالثارييف العرب، 

 
( طائر النح تعود لعيد الممؾ ونيس وتشابيو مع 5)شكل  

 نقال عف: ،Aطائر الرخمة المصرية التى تمثل حرؼ 
Chevrier, M, H., Rapport sur les travaux de 

Karnak, ASAE 30, le caire, 1930, fig. 
10,12,13. 

  
( الدجاج الحبشى ضمف مجموعة الطيور بمقبرة باقت 6)شكل 

III  نقال عف: ،11بنى حسف االسرة  –( 25)رقـ 
Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 1986, p.90 

 
مجموعة طيور ( طائر النح فى الشبؾ ضمف 7)شكل 

 طيبة – 18( االسرة 78بمقبرة حور محب )رقـ 
 Houlihan, The Birds, p. 91نقال عف: 

 
 
 

( يمثل اليدىد المصرى عمى الطبيعة، 8)شكل 
 3/3/2021 / بتاريخhttps://birdsoftheworld.orgنقالعف:

 
 نى عنخ نفرمقبرة مع أبية فى  mrriيصور االبف ( 9)شكل 

 نقال عف:سقارة،  –األسرة السادسة  – 
https://www.osirisnet.net/mastabas/nyankhnefer

toum/e_nyankhnefertoum_01.htm 

 
 

 

 
 

( يصور طائر اليدىد بمقبرة األمير نب اـ اخت 10)الشكل
 الجيزة، نقال عف: –االسرة الرابعة 

Heidelberg F.E, Fishing and Fowling with the spear and 
the stick-throw reconsidered, in: Ulrich Luft (Hrsg), (The 
intellectual Heritage of Egypt, (Studia Aegyotuaca XIV), 

Budapest, 1992, S. 157-169, p. 160, fig. 1. 
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( يصور طائر اليدىد يعشش بمستنقع بمقبرة 11)الشكل 

 سقارة –األسرة الخامسة  –مريروكا 
Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 1986, 

p.119 

 
يقف  III( يصور طائر اليدىد بمقبرة خنـو حتب 12)الشكل 

 بنى حسف، نقال عف:  – 12األسرة  –عمى أشجار األكاسيا 
Venice A., Hoopoe in Ancient Egypt, 2018, 
pp.1-8, p. 8. ResearchGate 

 
( نقش يصور أطفاؿ يمسكوف اليدىد مف 13)الشكل 

جناحية، مصطبة مريروكا  يعموىـ نقش يقوؿ )ىذه الطيور 
 نقال عف: سقارة،  –المنوعة مقدمة لؾ( االسرة الخامسة 

Wilson J. A., and Allen, The Mastaba of 
Mereruk, P II, Chacago, 1938, pl. 162. 

 
 نقال عف: طبيعة،( طائر الرخيت عمى ال14)الشكل 

Griffin, Kenneth. 2012. "Lapwing Tiles." In 
Between Heaven and Earth, Chicago: Oriental 

Institute of the University,2102,p.140-142. 

 
( مشيد استقباؿ الممؾ لزعيـ واوات وتأكيد دعـ 15)الشكل 

بتل بسطة  IIالممؾ بقاعة االحتفاالت بمعبد أوسركوف 
 22االسرة 

 نقال عف:
Naville E., The Festival Hall of Osorkon II in 

the Great Temple of Bubastis, London, 
1892 

 
 III( يمثل المعبود خنـو يخمق الممؾ أمنحتب 16)الشكل 

 وكائو، ويظير الممؾ يمسؾ طائر الرخيت بيده اليمنى 
المصرية، المنيا،  نقال عف: أمينة نصر، رخيت فى الحضارة

 33، ص2017

 
( مشيد عمى رأس صولجاف لمممؾ "العقرب" 17)الشكل 

مف الرخيت يعود عصر ما قبل األسرات المتأخرة  7عميو 
 نقال عف: ،ىيراكونبوليس

Griffin K., Images of the Rekhyt from 
Ancient Egypt, 2006, p.45 

 
منتومحت )رقـ ( طائر الرخيت فى األحراش مقبرة 18)الشكل 

 26-25( طيبة االسرة 34
 Houlihan The Birds, p. 95نقال عف: 

 
( مشيد الرخيت فى وضع التعبد والمبايعة 19)الشكل 

 عمى كتمة بمعبد اموف بالكرنؾ، نقال عف:

 
مدخل مف  -( يمثل الرخيت كعنصر زخرفى 20)الشكل 

األسرة  -مممؾ رمسيس الثالث ليعود  المموف البالط الخزفي 
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Griffin K., Images of the Rekhyt from 
Ancient Egypt, 2006, p.50 

 العشريف بمدينة ىابو، نقال عف: 
Griffin, K.,"Lapwing Tiles." In Between Heaven 

and Earth,2012, Chicago, p.141 

 
( الييئة البشرية المجنحو لطائر الرخيت بمعبد 21)الشكل 
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Absrtact: 

 Birds played a prominent role in the ancient Egyptians’ life throughout the 

ages. Egyptians were able to distinguish between their types through 

careful observation and gave them different names. They used birds to 

embody some of their beliefs, and the artist highlighted their features in 

different artistic scenes. Egyptians inspired some of their religious symbols 

from birds, consistent with their significance and symbolism in ancient 

Egyptian beliefs. 

Objectives: The research aims to shed light on the value of some birds in 

the ancient Egyptian environment, through studying five consecutive signs 

according to the Gardiner's sign list, are "G21,G22,G23, G24,G25, due to 

their convergence in shape, which made confusion among researchers, by 

analyzing their phonological values and their significance in the Egyptian 

language, and clarifying their religious role and symbolism through ancient 

Egyptian texts and scenes. 

Key Words: Birds, Figurative signs, Gardiner's sign list, Phonetic values, 

connotation and symbolism. 
 


