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              " القطع األثريةرمزية األجنحة فى األسطورة والفن اإلغريقى فى ضوء دراسة ونشر لمجموعة من " 

نعاكاسػػيا فػػى الفػػف ، حيػػث  الضػػوءييػػدؼ البحػػث إلػػى إلقػػاء       عمػػى رمزيػػة األجنحػػة فػػى اإلسػػطورة واف
وكػذا تتنػاوؿ معنػى كممػة  اإلغريػؽ ،الدراسة إلى تفسير معنى الرمز عند المصػرييف القػدماء ولػدى تشير 

لمجموعػة قطػع أثريػة بػالمتحؼ المصػرى  ودراسػة نشػر البحث ويتناوؿجناح فى المغة اليونانية القديمة ، 
يصػػور  ) ينشػػر ألوؿ مػرة ( ، مػف الفخػار Aιάβαζηξνλالقطػػع ىػى إنػاء ألباسػػتروف وتمػؾ ، بػالتحرير 

قوالػ  صػ  لنجنحػة  عبػارة عػفالمجػن  ، يميػو دراسػة لمجموعػة قطػع أثريػة  Βνξεαοالمعبود بورياس 
عبػارة فيػى قميػؿ  عمػى الػرغـ مػف أف عػددىا ،محفوظة بالمتحؼ المصرى بػالتحرير ) تنشػر ألوؿ مػرة ( 

وأف الفػف دائمػا  ، مػدى إقتػراف اإلسػطورة بػالفف  يػا تمثػؿ أىميػة قصػوى تعكػسإال أن ( قوالػ خمسػة ) عف
وكػذا مػػدى تػػلثر الحضػػارات ، اإلسػطورة مػػف فكػػر ورمػػوز  آه التػػى تػػنعكس مػف خمليػػا مػػا تسػػطرهىػو المػػر 

جنحػة قطػع أثريػة ألوىػى ،  Ναύθξαηηο بمدينػة نقػراطيسقطػع أثريػة مكتفشػة  ثػـ، المختمفة وتمازجيػا 
تعكس إىتمػاـ الفػف بصػناعة وقولبػة تمػؾ األجنحػة فػى ) ثمثة قطع أثرية ( ، عددىاأو أجزاء مف أجنحة 

، قوال  منفردة حيث يػتـ إضػافتيا بعػد عمميػات الصػقؿ والتيػذي  إلػى مواضػعيا بالتماثيػؿ المعػدة مسػبقا  
وحتػػى نيايػػة العصػػر منػػذ أقػػدـ العصػػور بتجسػػيد شخصػػيات مجنحػػة  اإلغريقػػىممػػا يعكػػس شػػغؼ الفنػػاف 

 وعصور الحقة . اليممينستى

نظرا  لمعمقة القوية بيف الرمز واإلسطورة حيث أف الفكرة السائدة ىػى أف األسػاطير ال تخػرج  : الممخص
يعتبػر و ،   عف كونيا قصص رمزية ، وأنو لفيـ المعنى الحقيقػى لسسػطورة البػد مػف فػؾ طمسػـ رموزىػا

، والػػػذى يمثػػػؿ أىػػػـ رمػػػوز ز شػػػيوعا  فػػػى مصػػػر والشػػػرؽ األدنػػػى و قػػػرص الشػػػمس المجػػػن  مػػػف أكثػػػر الرمػػػ
وكاف الفنانوف اإلغريؽ يضيفوف األجنحة وذلؾ لسمعاف فى القػوة والقػدرة  ،الحماية فى المعابد المصرية 

س صػػور التيفػػوف عمػػى الحركػػة السػػريعة ، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ نجػػد أف الفنػػاف اإلغريقػػى أثنػػاء صػػراع زيػػو 
وذلؾ إلضفاء شرعية ، اإلسطورية ( Τπθσεπο – Τπθσλ ) عف مدى قوة التيفوف مجنحا  ربما ليرمز

، ولقػػد طػػوع الفنػػاف مادتػػو ببراعػػة  ليصػػب  جػػديرا  بعػػرش اآلليػػو عػػداءهزيػػوس وقدرتػػة عمػػى اإلنتصػػار فػػى 
مػػتمؾ الفضػػاء كالصػػقور  فائقػػة لرسػػـ وصػػناعة األجنحػػة التػػى ترمػػز بكػػؿ قػػوة إلػػى اإلنطػػمؽ والحريػػة واف

وكػذا ، وىو مايتض  مف خمؿ تجسيد المعبود بورياس عمى األلباسػتروف ، وغيرىا مف الكائنات الطائرة 
رمػوز المجنحػة خاصػة صػاعقة زيػوس وقبعػة وحػذاء كمػا تشػير الدراسػة إلػى ال، قوال  الصػ  واألجنحػة 

ىيرميس المجنحيف ، مما يؤكد لنا بػلف األجنحػة ترمػز إلػى القػوة والسػيطرة السػماوية وكػذا سػرعة الحركػة 
   .والطيراف والتنقؿ عبر صفحات األثير 

 . πηέξπμ ىيرميس ، ،: الرمز ، األجنحة ، ألباسيروف ، قوال  ص  األجنحة  الكممات الدالة
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 -الرمز واإلسطورة  : أواّل : 

قػع غالػ  اإلعتقػاد فػى حػيف ي، أحيانػا  يػتـ إسػتخداميما كمتػرادفيف  Signوالعممػة   Symbolالرمػز    
عػػف العممػػة بلنػػو يشػػير إلػػى تصػػورات وأفكػػار مجػػردة ، بيمنػػا العممػػة تشػػير إلػػى أشػػياء  أف الرمػػز يتميػػز

رؼ بلنػػػو كػػػؿ مايحػػػؿ محػػػؿ شػػػىء آخػػػر ال بطريػػػؽ ع ػػػي  و  لرمز بػػػذلؾ أعمػػػؽ وأكثػػػر تجريػػػدا  ،ممموسػػػة ، فػػػا
نما بطريؽ اإليحاء ، وأف الرموز تمثؿ عامؿ أساسى فى نشلة الحضارات وتطورىا وتقدميا ،  المطابقة واف
ولفيـ الرموز والرمزية فى المجتمعات البدائية حرص اإلنثربولوجيوف باإلطمع ودراسة الكتابات الفمسفية 

اليونانيػػة القديمػػة تػػنعكس المممػػ  الرمزيػػة حيػػث أف أبطػػاؿ ىػػوميروس رمػػوزا   واألدبيػػة ، وفػػى األسػػاطير
 لمقوى الطبيعية " القوى المجردة " .

ونظػػرا  لمعمقػػة القويػػة بػػيف الرمػػز واإلسػػطورة حيػػث أف الفكػػرة السػػائدة ىػػى أف األسػػاطير ال تخػػرج عػػف    
كونيا قصص رمزيػة ، وأنػو لفيػـ المعنػى الحقيقػى لسسػطورة البػد مػف فػؾ طمسػـ رموزىػا ، فعمػى سػبيؿ 

نتعاش قوى الطبيعة ، وليست  فكرة تجسيد اآلليػة " المثاؿ نجد أف الثور فى اإلسطورة ىو رمز الذكورة واف
اآلليػػة المشخصػػة " إال تجسػػيدا  لػػبعض األفكػػار الغامضػػة عػػف وجػػود كائنػػات عميػػا تمػػن الكػػوف وأف ىػػذة 
اآلليػػػة المشخصػػػة أو المجسػػػدة ىػػػى نػػػوع مػػػف العػػػوف المػػػادى ، ولكػػػف فػػػى بعػػػض األحيػػػاف نجػػػد اإلنسػػػاف 

ز " اإللػػو المجسػػد " والفكػػرة التػػى البػدائى بحكػػـ التطػػور لػػـ يكػػف قػػادرا  عمػػى التمييػػز بشػكؿ قػػاطع بػػيف الرمػػ
 (1)يرمز إلييا وربما يختمطاف معا  فى ذىنو إلى حد كبير.

فػػى حػػيف يعتبػػر الرمػػز مظيػػر مػػف مظػػاىر المحاولػػة اإلنسػػانية فػػى جعػػؿ عناصػػر " العػػالـ اإلليػػى "    
يمكػف  ممموسا  عمى أسس بشرية ، حيث مف الرائع إعتبار أف كؿ رمز لـ يكف تصورا  إسطوريا  فػى حػيف

وتجسػػيدا  لمفكػػر اإلنسػػانى البػػدائى عػػف عػػالـ ، القػػوؿ بػػلف كػػؿ تصػػور إسػػطورى يمثػػؿ رمػػزا  لكػػائف إليػػى 
اآلليػػة واألبطػػاؿ ونظػػاـ الكػػوف وخمػػؽ اإلنسػػاف .. وأف الرمػػز فػػى الفكػػر المصػػرى القػػديـ يمتػػئـ مػػع الشػػىء 

 (2)المرموز وربما يرتقياف ليصب  أحدىما بديم  عف اآلخر.

_________________ 

: 587: ص ص1985(أحمد أبو زيد ، الرمز واألسطورة والبناء اإلجتماعى ، عالـ الفكر ، المجمد السادس عشر، العدد الثالث، 1)
593  .                                                                                                                             

     .611، ص 1985الحميد زايد ،الرمز واإلسطورة الفرعونية ، عالـ الفكر المجمد السادس عشر ، العدد الثالث ،  ( عبد2)
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التفسػير الرمػػزى يمثػػؿ أحػد إتجػػاىيف فػػى تنػاوؿ األسػػاطير ، عمػػى أف التفسػير اآلخػػر يعتبرىػػا مرحمػػة      
فى اإلسطورة المصػرية القديمػة أف تمػزؽ جسػد مف مراحؿ تطور الفكر البدائى تجاة الطبيعة وأحداثيا ، ف

نتشػار زراعػة ، أوزوريس ودفنت أشمؤه فى مختمؼ أنحاء مصر  يرمز ربما إلى خصوبة أرض مصػر واف
      مػػ  ،  وعنػػد اإلغريػػؽ كػػاف  كرونػػوسإعتقػػادا  بػػلف أوزيػػر ىػػو إلػػو الخصػػ  والق، الحبػػو  خاصػػة القمػػ  

 "Kronos  بلف أحدىـ سوؼ يعزلو فإف ذلؾ ربما يرمز ، " يلكؿ أبناءه عند والدتيـ خشية تحقؽ النبوءة
طيػػا  ، وأف ابولمػػو رأى الفتػػاة دافنػػى الجميمػػة فلحبيػػا وطاردىػػا  أجػػزاءه إلػػى الػػزمف كرونػػوس الػػذى يطػػوى 

أبولمػو يرمػز إلػى   وكاد أف يصؿ إلييا إال أنيػا تحولػت إلػى شػجرة الغػار لتوسػمتيا ل ليػة ، فينػا نجػد أف

  .(1)الشمس التى تمحؽ دافنى التى تعنى الفجر

، والػذى يمثػؿ  (2)يعتبر قرص الشمس المجن  مف أكثر الرموز شيوعا  فػى مصػر والشػرؽ األدنػى و      
 )*(ظير جميا  خمؿ عصر الدولة القديمة والدولة الوسػطى  ، (3)أىـ رموز الحماية فى المعابد المصرية 

فنجدة يتوج الدولة الوسطى حتى العصريف البطممى والرومانى ،  )، خاصة عمى القمـ المستديرة لموحات
دفػػػو وغيرىػػػا ، إختمػػػؼ البػػػاحثوف حػػػوؿ  واجيػػػات المعابػػػد ومقاصػػػير اآلليػػػة فػػػى الػػػدير البحػػػرى وىػػػابو واف

ستخدـ  الجناحيف المحيطيف بقرص الشمس فنسبيا البعض إلى حورس الصقر وأنيما يمثمف السماء ، واف
قرص الشػمس المجػن  مػف اإلسػرة التاسػعة عشػر وأثنػاء العصػر البطممػى لمتعبيػر عػف ممػؾ مصػر العميػا 

الػػػدائرة( وىػػػى حالػػػة تتحقػػػؽ والسػػػفمى ، ويعتقػػػد أف قػػػرص الشػػػمس المجػػػن  ىػػػو رمػػػز الكمػػػاؿ واإلكتمػػػاؿ ) 
 . (4)بالتحميؽ والتطمع ) األجنحة ( لذلؾ فيو رمز لمنفس العميا فى صورىا المختمفة 

_______________________________ 

                               .دار دمشؽ ، ط ، ت. عبد اليادى عباس،ة الحيا-األدياف-الرموز فى الفف:  1992،  فمي  سيرنج  (1)
(ىدى محمد عبد المقصود ، قرص الشمس المجن  وداللتو فى مصر والشرؽ األدنى القديـ ، دراسات فى أثار الوطف العربى 2)

                                                                                                             . 243، ص 13
عفيفى ، بدوف، رمزية قرص الشمس المجن  فى حماية المعبد المصرى منذ عصر الدولة الحديثة محمد الشحات عبد الحى ال (3)

                                                                                         .1وحتى نياية العصر البطممى ،ص
ؽ.ـ ، الدولة الحديثة  1572 – 2282ؽ.ـ ، الدولة الوسطى :  2282 – 2782( ،  6- 3)*( الدولة القديمة : اإلسرات )

                                                                                              ، القاىرة .                                             1: مصر القديمة ،ت . ماىر جويجاتى ،ط1992ؽ.ـ راجع : جاف فيروكتير ، 332 – 1572
ىدى محمد عبد المقصود ، قرص الشمس المجن  وداللتو فى مصر والشرؽ األدنى القديـ ، دراسات فى أثار الوطف العربى  (4)

  .347: 344، ص ص 13
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 فى اإلسطورة والفن...  اإلغريقرمزية األجنحة لدى : ثانيّا 

وربمػػا ترجػػع رمزيػػػة ،  (1)لقػػد كػػاف اإلغريػػؽ يتفػػػائموف بحركػػة الطيػػر خاصػػػة قبيػػؿ خػػوض المعػػػارؾ      
فممػا أراد زيػوس إختطػاؼ جانيميػدس تقمػص فػى ، جنحة لدييـ فى القوة التػى تضػر  وتختػرؽ اليػواء األ

                       (2). مخترقػػػػػا  كالسػػػػػيـ أجػػػػػواء الفضػػػػػاء وتمكػػػػػف مػػػػػف إختطافػػػػػة، صػػػػػورة النسػػػػػر ضػػػػػاربل اليػػػػػواء بجناحيػػػػػو 
ف أجنحػػة إيػػروس تمكنػػة مػػف الطيػػراف وسػػرعة الحركػػة ، وكػػاف الفنػػانوف اإلغريػػؽ يضػػيفوف األجنحػػة أكمػػا 

وذلؾ لسمعاف فى القوة والقدرة عمى الحركة السريعة ، فعمى سبيؿ المثػاؿ نجػد أف الفنػاف اإلغريقػى أثنػاء 
قػوة التيفػوف اإلسػطورية وذلػؾ إلضػفاء شػرعية  صراع زيوس صور التيفوف مجنحػا  ربمػا ليرمػز عػف مػدى

استخدـ الفنػاف اإلغريقػى األجنحػة و ليصب  جديرا  بعرش اآلليو.  عداءهزيوس وقدرتة عمى اإلنتصار فى 
ضػافيا الفنػاف أيضػا الػى العربػات عمػى سػبيؿ أو  ، ربما لمتعبير عف دورىا كإحدى وسائؿ االنتقػاؿ الجػوى

المثاؿ عربة تريبتوليمػوس المجنحػة التػى يجرىػا ثعبػانيف ، وعربػة ىيفايسػتوس المجنحػة بػرؤوس طيػور ، 
و مػػا يطمػػؽ عميػػة التنػػيف المجػػن  ، ومػػف الكائنػػات أويصػػور الفنػػاف فػػى بعػػض األحيػػاف ثعبػػانيف مجنحػػيف 

غريؽ والتى إستخدميا كم  مف اآلليو واألبطاؿ كلحد وسائؿ اإلسطورية المجنحة والمحببة لدى فنانى اإل
، ، والحصػاف  Γξπς Γξππεο Γξπθνη ، Gryps, Grypes, Gryphoi)*(التنقػؿ مثػؿ الجػريفيف 

 .Πεγαζνο-   Pegasus (3))**(  المجن  البيجاسوس

جنحة فى وتجدر اإلشارة بتصوير األجنحة فى العديد مف رموز وشعارات اآلليو مما يعكس بلف األ  
متمكيا يعطى صاحبيا الييمنة والسيطرة عمى ، عف القوة وسرعة الحركة  الفكر اإلغريقى لمتعبير واف

وربما يرمز إضافة ،  الجو مثمو فى ذلؾ مثؿ النسور والصقور وكافة الفئات الطائرة فى إرتقائيا اليواء
                                                  األجنحة لتصور اإلنساف بلف آليتو فى السماء .

 " فى المغة اليونانية  Wings أجنحة –كممة " جناح : ثالثّا 

  .(4)" بمعنى جناح طائر ، أو كائف مجن    πηέξπμ-πγνο الكممة "     

____________________ 

                                                                                                . 24: 1994( ثروت عكاسة ،1)
                                                                                                      .  56:  2229( منى حجاج ، 2)

              . 89: 87: ص ص  2211ريفيف : حيواف إسطورى لو جسـ أسد وجناحى عقا  لممزيد راجع : شييرة ىاشـ ، )*( الج

*(* )Πήγαζνο  ،بيجاسوسΧξπζασξ  جياد ىـ         ةأف بوسيدوف خمؽ ثمث ةإبنا بوسيدوف وميدوزا تذكر األسطور   :خريسلوس
Skyphios, Arion and Pegasos  ولكف أشيرىـ ىو بيجاسوس الحصاف المجن  ، وعندما قطع برسيوس رأس ميدوزا ظير فى

 ر :  ػػػػػػمف الجرح لممزيد انظ ةقيؿ مف الدماء النازف Khrysaôrالحاؿ كًم مف بيجاسوس والعممؽ الذىبى خريسلوس 

Bradač, M.M. , 2003 : Opvsc. archaeol. 27, 379-391. ; Roman, L & Roman, M ., 2010 : 388 .                                                                                                                                                                  

: وسائؿ اإلنتقاؿ فى األساطير اليونانية المصورة فى الفف ، دراسات فى أثار الوطف العربى  2212محمود فوزى الفطاطرى ، (3) 
     .754-753،ص ص 12

(4)Liddell and Scott:1889,P.708.                                                                                      
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ἀκρόπηερον  فػػى المتينيػػة     (1) بمعنػػى حافػػة " قمػػة " الجنػػاحvolare  ،κεζν-πηεξύγηα 
[π^], ηά – وردت الكممػػة .  (2) ، الػػريش  منتصػػؼ الجنػػاحπηεξύγεζζη: πηεξόλ فػػى اإلليػػاذة )*( 

 بمعنى جناح الطيور عندما تحدث ىوميروس قائم :

       αλῖκθηαρπἀ ιάβελ πηέρσγος ιειημάκελνοἐ ᾽δ λὴη.)…Γξάθσλ" ( 

αὐηὰξ ἐπεὶ θαηὰ ηέθλα θάγε ζηξνπζνῖν θαὶ αὐηήλ، 

ηὸλ κὲλ ἀξίδεινλ ζῆθελ ζεὸο ὅο πεξ ἔθελε: 

ιᾶαλ γάξ κηλ ἔζεθε Κξόλνπ πάτο ἀγθπινκήηεσ…"(3) 

، بينما كانت تصرخ مف حولو ، ولكنو  جناحها"... غير أف الثعباف إلتؼ حوؿ نفسو وعض عمى 
لمنور يحوؿ  ولو والذى كاف قد أخرجمعيـ ، جعمو اإل"κήηεξ" بعدما إلتيـ صغار العصافير واألـ 

 كيانو بلف جعمو غير مرئى ، ذلؾ أف إبف كرونوس ذا الدىاء كاف قد أحالو إلى كتمو مف الحجر ...."
 -: عندما تحدث قائم   )***(فى مسرحيتة ىيميف )**(كما وردت عند يوريبديس

________________ 

 (1) ( Liddell and Scott:1889,P.31.                                                                                  
(2) κέζζόο,ε,νλ, middle ,in the middle ; Latin = medius ( Liddell and Scott:1889,P.500.)                             

ثنػى عشػر ألػؼ بيػت ، إ(  12222حػوالى )  ةسػيي، األود اً بيتػ وتسعمائة إثنيف تسػعيف  (  خمسو عشر ألؼ15992)  ة( اإللياذ*) 
فػى حػيف يػذكر  هووميروستػلليؼ شػاعر واحػد ىػو  مػف  إعتبروا الممحمتيف، اليو أف إغريقى العصر الكمسيكى  ةومما تجدر اإلشار 

: 1984،شػعراء  انظػر:  أحمػد عتمػاف  ةأنو ليس مف الخطل أف نتحدث عف ىػوميروس سػواء يقصػد بػذلؾ شػاعرًأ واحػدًا أـ عػد باورا
26. 

(3)Hom. , Il.2.316-319.                

ؽ.ـ ، وأف والده كاف مف األثرياء               484)**( نقش تاريخ ميمد يوريبديديس فى باروس ، والذى نص عمى أنو ولد فى عاـ 
لوالده نبوءة                     تعمـ عمى يد بروديكوس الذى كاف يتقاضى مرتبا  فاجشا  حيث تثقؼ يوربيديس ثقافة واسعو وجاءت 

                               تؤكد بلف إبنو سوؼ يكوف ذا شلف عظيـ بقيت مف ملساتو ثماف عشر ملساه منيا اليكترا                                                
                                                                                                                                                        192-153: ص ص 1986ى شعراوى ، وىيميف ، ألكستيس وميديا ، لممزيد راجع :  محمد صقر جفاجة ، عبد المعط

 : ةمف بيضوطبقًا ليوربيديس الذى تحدث عمى لساف ىيميف ذاكرًا أنيا ولدت لزيوس وليدا )***(

“…γπλὴ γὰξ νὔζ᾽ Ἑιιελὶο νὔηε βάξβαξνο, ηεῦρνο λενζζῶλ ιεπθὸλ ἐθινρεύεηαη, ἐλ ᾧ κε Λήδαλ 
θαζὶλ ἐθ Γηὸο ηεθεῖλ…”)( Euripides, Helen.257 - 259.) 

نى زيوس مف ولكف يقاؿ ىكذا أنجب ، طيور بيضاء ةحدث ليا أف ولدت مف بيض،  ةأـ بربري ةسواء كانت إغريقي ةفما مف إمرأ " . 
،  ةالمركزالقومى لمترجم  ،2281العدد  ةالعالمي ةوتقديـ وتعميؽ منيره كرواف ، روائع الدرامي ة. ىيميف :يوربيديس ، ترجم." )ليد

 (.58 :   2215 ،  ةالقاىر 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29kro%2Fpteron&la=greek&can=a%29kro%2Fpteron0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29kro%2Fpteron&la=greek&can=a%29kro%2Fpteron0
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 ζνη πεζηίἄ ξὰγ ηί: ζέξνοἰα ᾽δη πξέπσλ οὺΕε ῷπηερ θύθλνπ ρηνλόρξσο"…
θαθῶλ, ηίλα δὲ βίνηνλ νὐθ ἔηιαο, κάηεξ κὲλ νἴρεηαη…"(1) 

مػػػف الجميػػػد ، مػػػا الػػػذى ينقصػػػؾ مػػػف  بأجنحوووة"...وأتػػػى زيػػػوس عبػػػر األثيػػػر ، عمػػػى ىيئػػػة ذكػػػر البجػػػع 
حياتؾ مف المصائ  ؟ ما الذى لـ يمر ب

 (2)." المحف ؟ لقد ماتت أمؾ .

القطووووع األثريووووة التووووى تعكووووس : رابعووووّا 
 :ورمزيتها تصوير األجنحة

I-( أ 1شكل رقم ، )(3)ب 

 Aιάβαζηξνλ )*(إنػػػػػػػػػػػػاء ألباسػػػػػػػػػػػػتروف
، محفػػػوظ بػػػالمتحؼ المصػػػرى كػػػورينثى 

، طػػػػػػراز  عمػػػػػػوى 39بػػػػػػالتحرير ، قاعػػػػػػة 
ويػػػػػرج  تػػػػػلريخ ىػػػػػذا  . الرسػػػػػـو الحمػػػػػراء

 592:  615العمػػػػػػػػػؿ الفنػػػػػػػػػى بحػػػػػػػػػوالى 
)أ(                                                                 ،)*(ؽ.ـ

سػـ ، قطػر الفوىػة :  19، المقاسػات : اإلرتفػاع :  )**(     .SR.1526 , CG.26166رقػـ األثػر : 
               سـ . 5

________________________ 

(1) Euripides ,Helen , 215 : 219. 

 ة، القاىر  ةالمركزالقومى لمترجم  ،2281العدد  ةالعالمي ةوتقديـ وتعميؽ منيره كرواف ، روائع الدرامي ةيوربيديس ، ترجم ىيميف :( 2)
 ، 2215   : 58)  

      .                                                                                                                             ( تصوير الباحث3)
األريبالوس لمزيت أو العطور راجع ، منى حجاج ، إناء صغير مستطيؿ شبة إسطوانى البدف مثؿ  )*(Alabastron 

  .34:ص2229

عمى األرحج إنتمائة لمفترة المؤرخ بيا العمؿ الفنى المنفذ عمى إناء ألباستروف يمثؿ حيث بداية العصر األرخى )*( التلريخ : 
      .                                                                                                        تشخيص الرياح الشمالية  بورياسوالذى يصور المعبود ،  حاشية ( Iوالمحفوظ بباريس متحؼ الموفر راجع شكؿ رقـ )

 )**( سجل المتحف المصرى بالتحرير ) القسم الخامس (.
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: إنػػاء ذات حافػػة دائريػػة ، لػػو  الوصووف
 وتمتصػػؽيػػد صػػغيرة تخػػرج أعمػػى البػػدف 

زخرفػت بصػؼ مػف التػى أسفؿ الحافة ، 
ة ، ذو رقبػػة قصػػير  األسػػود بػػالموفالػػنقط 

 ومسػػػػػػػػحوبة مباشػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػدف شػػػػػػػػػب
) مخروطػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػكؿ ( اإلسػػػػػػػػػػػطوانى 

بشػػػػرائط متراصػػػػفة رأسػػػػيا  حػػػػوؿ  مزخرفػػػػة
 الرقبة ، قاعدة اإلناء دائرية مسطحة ، 

ور الفنػػػػػػػػػاف المعبػػػػػػػػػود بوريػػػػػػػػػاس صػػػػػػػػػ   
Βορεας  أحػػد آليػػة الريػػاح المجػػن *() 

ة لنمػػػػاـ محػػػػددة ذو لحيػػػػة طويمػػػػة ممتػػػػد
                       ) (  ( تصوير ودراسة الباحث )     . بالموف األبيض يتخمميا خطوط متعرجة بيضاء 

___________________ 

الػري  الشػمالية  إلػوبوريػاس )  Αζηξαηνοوأسػتريوس  Ζσοىػـ أبنػاء إيػوس  ، الرياحآلية  Αλεκνη األنوميطبقا  ليسيود فإف )*(
 الري  الجنوبية Ννηνο نوتوس،  الري  الشرقية  Δπξνο يوروس، الري  الغربية  Εεθπξνο  زيفيروس  - Aquiloوعند الروماف 

 .Hesiod Theogony 378:382، .152: 152: ص ص 2217: راجع ، فراس السواح ،  . لممزيد عف آلية الرياح

 592 -622، طػراز الرسػـو الحمػراء ، ويػؤرخ بحػوالى  .Paris Louvre MNB 500إنػاء ألباسػتروف ، محفػوظ ببػاريس  (Iشكل )
ذو لحيػة طويمػة ممتػدة وشػعر مصػفؼ يتػدلى خمػؼ الرقبػة ، يرتػدى الخيتػوف القصػير ، بورياس المجن  يصور المعبود  مشيد . ؽ.ـ

الممتصػػػؽ بالجسػػػد والػػػذى زخػػػرؼ بشػػػريطيف عرضػػػييف أعمػػػى الصػػػدر وعنػػػد المنطقػػػة أعمػػػى 
مزينيف بخطوط متعرجة ، وشريط رأسى يبدأ أعمى الصدر حتى الخصر بخطوط ، الفخذيف 
الوجػػة ، األصػػفر ) البرتقػػالى الفػػات  (  وحػػددت األشػػرطة بخطػػوط رفيعػػة بػػالموف، متموجػػة 

يلخذ حيز صغير ذو أنؼ طويمة وعيف محدبة ، منطقة الصدر صورت بالوضع األمامى ، 
مسرعا  بإتجاة اليميف ، فى وضع الركوع حيث يثنػى سػاقو األماميػة يطير لنماـ حيث  ينظر

اف ذو نيايػة معقوفػة ويفرد الساؽ األخرى لمخمؼ . لو جناحاف مقوس، بوضع الزاوية القائمة 
يكػاد يماثػؿ تمامػا  الشػخص   جزء كبير منيمػا متػوارى خمفػو،  لمخارج ، يفردىما يمينا  ويسارا  
سػػتخدامة لنلػػواف (1شووكل رقووم)المصػػور عمػػى األلباسػػتروف  ، مػػف حيػػث إتجػػاة الحركػػة ، واف

وجػة والخطوط المتماألحمر المموف بو الوجة وجزء مف الجناحيف وفى الخيتوف  خاصة الموف
والوجػة ، وممػىء الفػراغ مػف خػمؼ زخرفػة الػورود المنتشػرة عمػى األنػاء حيػث  وتحديد العػيف

 بعضيا قدـ فى شكؿ ورود صغيرة وأخرى أكبر منيا .

Limc 3,Boreadai 29,P.105., Limc 3,P.129                                                                        
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، مصفؼ فػى  كثيؼشعر الرأس طويؿ  وجاء بشريط رفيع مزيف بصؼ مف نقط بيضاء ، الشعر مربوط
شكؿ خصمت  طويمة عريضة تتدلى حتى منطقة الصدر ، الخصمت محددة بػالموف األبػيض ، الوجػة 

عػػػيف محدبػػػة بػػػالموف األسػػػود تػػػـ تحديػػػدىا بػػػالموف األبػػػيض ، يرتػػػدى  لػػػو ،صػػػغير ممػػػوف بػػػالموف األحمػػػر
Chiton-ρηηώλخيتػػوف

قصػػير ضػػيؽ ، يضػػع حػػزاـ حػػوؿ الخصػػر الرفيػػع فػػى شػػكؿ شػػريط مزخػػرؼ  )*(
يبػػدأ مػػف منطقػػة أعمػػى ، يتقػػاطع مػػع شػػريط رأسػػى فػػى منتصػػؼ الخيتػػوف  ، بصػػؼ مػػف الػػنقط البيضػػاء

ى جانبيػو صػفيف وعم، بداخمة خطوط منكسرة بالتبادؿ ، سفؿ الفخذيف منفذ بالموف األسود حتى أ الصدر
الموف األبػػػيض ، الخيتػػػوف منفػػػذ بػػػالموف األحمػػػر ، أعمػػػى الخيتػػػوف شػػػريط محػػػدديف بػػػمػػػف الػػػنقط البيضػػػاء 

خػػط متعػػرج ومحػػدد بمزخػػرؼ مػػف داخمػػة ، و عرضػػى أفقػػى ينتيػػى حتػػى أعمػػى الػػذراعيف بػػالموف األسػػود 
قدـ بورياس المجن  فى وضػع الطيػراف مسػرعا   بخطوط بيضاء  تـ تحديدىمانقط البيضاء بصفيف مف ال

فػى  التى يثنييا رافعػا  القػدـ ألعمػى، شخص راكع ( عمى ركبة الساؽ الخمفية  ىيئةفى بإتجاه اليميف ، ) 
صػػورت منطقػػة  ويرتكػػز عمػػى قػػدميا و ، حػػيف يثنػػى القػػدـ األماميػػو فػػى وضػػع زاويػػة شػػبة قائمػػة تقريبػػا  

 الوجة بوضع جانبى .و الصدر بوضع أمامى ، 

 روداف يمينػػا  ويسػػارا  ، ينتيػػى الجناحػػافجنػػاحيف كبيػػريف يحمػػؽ بيمػػا ، مفػػالمعبػػود بوريػػاس  يمتمػػؾ      
) معقوفػػة( لمخػػارج ، ممتصػػقاف عنػػد المنطقػػة بوسػػط الػػريش ، يتكػػوف الجنػػاح مػػف جػػزئيف  بنيايػػة مقوسػػة 

حيث منطقة الزغ  تبػدأ عنػد الكتػؼ بمػوف أسػود ثػـ لػوف أحمػر ، يفصػميا عػف الػريش شػريط رفيػع مػزيف 
ؿ خطوط متوازية مائمة بموف أبيض تمثؿ الريش ، بنقط بيضاء ، صور الريش كوحدة مقوسة ومف الداخ

 تلخذ شكؿ تقوس الجناح تقريبا  .

مػػف  التحميػػؽتميػػز ىػػذا العمػػؿ الفنػػى بػػالتعبير عػػف وضػػع و ينتشػػر عمػػى سػػط  اإلنػػاء زخرفػػة لػػورود ،    
تمويف الوجػة وجػزء مػف فى الموف األحمر الداكف  استخدـوكلنيما ممت ف باليواء ،  صورا جناحيفخمؿ 

تحديد أجزاء عديدة بالجسد وشعر الرأس والمحية وتحديد  مخصصالموف األبيض أما الجناح والخيتوف ، 
حيػث ضػخامة  ، العيف وزخرفة النقط بالخيتوف . غير أف الفناف لـ يكف ميتما  بالنس  التشريحية لمجسد

، اإلنػػػاء بػػػو فقػػػد ألجػػػزاء  ألامػػػامى .ومنطقػػػة الصػػػدر التػػػى صػػػورت بالوضػػػع ا الفخػػػذيف ونحافػػػة الخصػػػر
 بسيطة ، وشروخ رفيعة وتجميع بالترميـ .

_________________ 

)*( Chiton  يمثػؿ الػرداء األساسػى لمرجػػاؿ ، يصػمـ عمػى شػػكؿ مسػتطيؿ بسػيط مػػف القمػاش ، ينضػـ ويضػػبط حػوؿ الجسػد بعػػدة :
مػػع تػرؾ الكتػؼ األيمػػف عاريػا  ، ويكػػوف لػو فتحػػة لمػذراع مػػف اليسػار أو يثبػػت  ، طػرؽ ، وغالبػا  مػػا يثبػت عمػػى الكتػؼ األيسػػر بػدبوس

 .51:  48: ص ص 2221سموى ىنرى ، وبالتالى تكوف ىناؾ فتحتاف لمذراعيف . لممزيد راجع :  ، عمى كم الكتفيف
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II- المتحف المصرى  صب لألجنحة ( محفوظة بالقسم الخامس  ) )*() قوالب تمثل  قطع أثرية
 :  ( بالتحرير

قوالػػ  الصػػ  كانػػت تسػػتخدـ فػػى إنتػػاج التماثيػػؿ المعدنيػػة المصػػمتة  والمجوفػػة ، وكانػػت أطػػراؼ       
األجنحة ... كانت تص  عمى حدة فى قوال  خاصة ثػـ وكذا السيقاف و لتماثيؿ اآلدمية وخاصة األذرع ا

 ولساف ، عمؿ حسابيما فى عممية الص  . ثقو  ( توصؿ بجسـ التمثاؿ بمفصؿ يتكوف مف نقر)

 Cireتعرؼ  بطريقة الشمع المفقود   Solid Casting )) الصب لألجسام المصمتةوكانت طريقة     
Perdu  ثػػـ يكسػػى بمػػادة تصػػم  لعمػػؿ  ، ، حيػػث يصػػنع لمجسػػـ المػػراد صػػبة نمػػوذج مػػف شػػمع النحػػؿ

 مػؿ أو التػرا  لسػندهثـ يطمر النمػوذج فػى الر  ،أحيانا  الجبس ب يخمطأو  فقطمف الطيف القال  قد تكوف 
 (ه 522)قػد تصػؿ إلػى خمسػمائة درجػة مئويػة  ثـ تسخف كؿ ىذة المجموعة تسخينا  شديدا  لدرجة حػرارة

ويفقػػد الشػػمع تمامػػا  وربمػػا لػػذلؾ  ،فينصػػير الشػػمع أو يحتػػرؽ أو يسػػيؿ إلػػى الخػػارج مػػف الثقػػو  المعػػدة  ،
ويصير القالػ  جامػدا  شػديد الصػمبة ، وصػالحا  لسسػتعماؿ ، ،  (1) سميت ىذة الطريقة بالشمع المفقود

لػ  ويسػتخرج وتترؾ حتى تبػرد ثػـ يكسػر القا، ثـ تص  السبيكة المنصيرة فى القال  مف خمؿ الثقو  
 عمميات الصقؿ والتيذي  بواسطة آزاميؿ خاصة .منة الجسـ وتجرى عمية 

( يػتـ عمػؿ القالػ  مػف خػمؿ صػنع الحشػو Hollow Casting)  التماثيول واألجسوام المجوفوةأمػا      
 الشػػكؿ المطمػػو   ة بمػػادة عضػػوية ليكتسػػ  لدانػػة تمكنػػو مػػف إعطائػػوويحتمػػؿ خمطػػ، الػػداخمى مػػف الرمػػؿ 

، يػتـ تغميػؼ النمػوذج الشػمعى  المراد تشكيموف شمع النحؿ تشكؿ طبقا  لمنموذج ثـ يكسى بطبقة رقيقة م
ويػتـ تسػخيف ىػذة المجموعػة حتػى يحتػرؽ الشػمع أو ، الرمػؿ أو التػرا  بالطيف أو الجبس ثػـ يطمػر فػى 

فػػى الفػػراغ الواقػػع بػػيف ، يسػػيؿ لمخػػارج وبػػذلؾ يكػػوف القالػػ  شػػديد الصػػمبة جػػاىزا  لعمميػػة صػػ  السػػبيكة 
 .(2)الحشو الداخمى والقال  الخارجى 

 

______________________ 

 فى اليونانية والمتينية :  كممة القال  (*)

  πλαζω, έπλάζα , έπλάζζα .= to form , mould , model , shape., Latin (fingere – fiugo ) { Liddell 
and Scott’s., 1875 :P.643. see also: Valpy.F.E.J., 1826 : P.232. πλάίζίον = a figure in its form } 
,see (Valpy.F.E.J., 1826 : P.232.).   

د .                                                                                                      ، : ص ص . ج1997دبور ، فتحية عمى إبراىيـ  (1) 
 .127-126:ص ص  1991( ألفريد لوكاس ، 2)
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 يسػػتخدـأو مػػايعرؼ بالقالػػ  المغمػػؽ والػػذى  ،ىنػػاؾ نػػوعيف مػػف قوالػػ  الجػػبس أوليمػػا القالػػ  اليالػػؾ    
لمحصوؿ عمى نسخة واحدة مػف ، لصناعة تماثيؿ صغيرة وكبيرة بطريقتى الص  المصمت أو المجوؼ 

وذلؾ بتكسير القالػ  عنػد اسػتخراج القطعػة ، ثانييمػا نػوع يسػتخدـ لعمػؿ أكثػر مػف نسػخة  ، العمؿ الفنى 
ؽ عميػة بالقالػ  وىو مايطم (1)ستخراج القطعة المشكمة إويتكوف مف جزئيف فى الغال  ويبقى سميما  بعد 

ولمػا كػاف القالػ  المغمػؽ مػف ، ويستعمؿ فى صناعة التماثيػؿ ذات التفاصػيؿ الدقيقػة والمتعػددة ، المجزأ 
ويصػػػنع ،  Negativeسػػػال   Positiveقطعػػػة واحػػػدة فػػػإف القالػػػ  المجػػػزأ يتكػػػوف مػػػف قطعتػػػيف موجػػػ  

والبػد مػف وجػود فتحتػيف أحػدىما أعمػى القالػ  ، النموذج مف عجينة البمستر وتطبع التفاصيؿ معكوسػة 
أثنػاء عمميػة الصػ  ثػـ ، لمػتخمص مػف الشػمع الػذائ  والغػازات  لص  المعدف المنصػير واألخػرى أسػفمو

 (2)يوضع النموذج والقال  فى الفرف ليذو  الشمع أو يحترؽ وبذلؾ يحصؿ عمى القال  شديد الصمبة.

س الطريقػة ، وكػاف بإسػتطاعة الصػانع الحفػاظ عمػى القالػ  ويصنع الظيػر عمػى قالػ  آخػر تقريبػا  بػنف  
إلسػػتخدامة عػػدة مػػرات متتاليػػة حيػػث فػػى ىػػذة الطريقػػة اليكسػػر فييػػا القالػػ  ، وجميػػع التماثيػػؿ كػػاف يػػتـ 

عمى  {(3)تشكيؿ المخصص ليا عمى حدة  ثـ إضافتة لمتمثاؿ 
حيػث    }(5 -2سبيل المثال قوالب صب األجنحوة أشوكال ) 

سػػتمرت لمحقبػػة  ظيػػرت ىػػذة القوالػػ  فػػى العصػػر اليممينسػػتى واف
  (4)القبطية 

 ب(، أ2شكل رقم )

  (5)*()( γύςνοقال  ص  مف ) الجبس  

 )أ(                                        _____________________

                                                تصوير ودراسة الباحث ( )     .                         79ص ،1992،  شوقي شوكيني ، عبد الرحمف المصري (1)
                                                                                            . ر. : ص1997(فتحية عمى إبراىيـ دبور ، 2)
: ص ر.                                                                                                              1997إبراىيـ دبور ، (فتحية عمى 3)
                                                                                       : ص ر.   1997(فتحية عمى إبراىيـ دبور ، 4)
(5)Gypsum   كيميائيا  الجبس عبارة عف كبريتات الكالسيـو ) كبريتات الجير( ، محتوية عمى الماء ويفقد نحو ثمثة أرباع الماء

مئوية ، يوجد فى مصر بوفرة بصورة صخرية فى غر  األسكندرية وبيف اإلسماعيمية والفيـو وبالقر   ه122عند تسخينة لدرجة 
، ووجد فى العصور   Tympheبالقر  مف جباؿ  Eperios ، وجد الجبس فى اليوناف القديمة فى  مف ساحؿ البحر األحمر

ستخدـ الجبس أحيانا  فى صناعة القوال  حيث أنة مف  Voterraو  Thuriiالرومانية فى ايطاليا فى العديد مف األماكف مثؿ  واف
 . ،127-125:ص ص 1991ريد لوكاس ، لممزيد راجع : الف  Terracottaالمعروؼ صناعتيا مف الترراكوتا 

Godin.F.T.J. ,2009 : PP.14-16. 
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      )*( CG.32173. /SR.5,.5743مسجمة بلرقاـ  
 *(*)سـ ، التلريخ : العصر البطممى .x 13سـ 13بمقاسات : 

: نصؼ قال  أمامى مكتمؿ يلخذ شكؿ بيضاوى تقريبا   الوصف
مشكؿ عمية جناحيف بالغائر بينيما فاصؿ عمى شكؿ قناة بارزة 

تبدأ متسعة قيم  ثـ تستدؽ فى الداخؿ وتتسع تدريجيا  حتى تصؿ 
إلى نياية القال  األمامية ليلخذ الجناحيف شكميما الطبيعى عند 

                                             ) (                                          عممية الص  .

إطار بارز فى كؿ جوانبة مف الخارج غير  بلف لو القال  يتسـ  
جػػػزء مصػػػمت يبػػػدأ مػػػف ، يتكػػػوف الجنػػػاح مػػػف جػػػزئيف   مصػػػقوؿ 

، فى ) الزغ  ( ، ثـ ريش عمى شكؿ خطوط متوازية مائمة    القاعدة والذى يمثؿ منطقة الريش الناعـ 
عنػػد القاعػػدة ثػػـ ريػػش طويػػؿ  " الخطػػوط الفاصػػمة بػػيف الػػريش صػػفوؼ متراصػػة رأسػػيا  تبػػدا  بػػريش قصػػير 

بالغػائر، يوجػد طمػس عنػد الحػواؼ وتمشػى بسػيط ربمػا لكثػرة نفذت بينما الريشة نفسيا  ،رفيعة وبارزة " 
 منيا الجناحيف . يصنعمادة التى لمإستخدامة فى عممية الص  

القالػػ  بػػو فقػػد ونقػػر فػػى مواضػػع عديػػدة وأتربػػة ، ظيػػر القالػػ     
غيػػػر منػػػتظـ وخشػػػف وعميػػػة أتربػػػة وبػػػة تجويفػػػات بسػػػيطة ربمػػػا فقػػػد 

 ألجزاء مف القال  . 

 أ ، ب ( 3شكل رقم )

                              (1) قالػػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػػ  قطعػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػػبس عبػػػػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػػػػف 
                    )***(.CG.32174./ SR.5 .5744مسػػػػجمة بلرقػػػػاـ  : 

 سـ  ، التلريخ : العصر البطممى .   x 14سـ 17 ,9بمقاسات: 

____________________                                                     
 )أ(

                                         تصوير ودراسة الباحث ( )ر ) القسـ الخامس (.                                         )*( سجؿ المتحؼ المصرى بالتحري 

أن معظم القوالب هى يونانية الطراز والقميل يمثل طابعّا مصريّا يحمل تأثيرات  Edgar( التأريخ لمعصر البطممى حيث أشار *)*
  Edgar.M.C.C,1903:P.XIيونانية . 

(1) Edgar.M.C.C,1903: 43.  

 

                                                                                                                  )***( عجم انًتحف انًصشي تانتحشيش) انقغى انخايظ(.
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النصػػػؼ األمػػػامى مػػػف قالػػػ  صػػػ  يحػػػوى تجويفػػػا   : الوصوووف    
عػػػف مسػػػتوى  قمػػػيم  لجنػػػاحيف منفػػػذ بالغػػػائر ، بينيمػػػا فاصػػػؿ بػػػارز 

الجنػػاحيف فػػى شػػكؿ قنػػاة تبػػرز ضػػيقة عنػػد القاعػػدة وتنفػػرج لتنتيػػى 
بناىيػػة مدببػػة فػػى األمػػاـ ، يفصػػميا عػػف الجنػػاحيف خطػػيف غػػائريف 

غيػػر نافػػذ عنػػػد  ثقػػػ ويوجػػد ، يشػػكمف النصػػؿ الػػػداخمى لمجنػػاحيف 
مسػػتوى قاعػػدة القالػػ  ربمػػا لتثبيػػت الوجػػة األخػػر الػػذى يوضػػع بعػػد 

يحػػػيط بالثقػػػ   األجنحػػػة ،منيػػػا  تصػػػنععمميػػػة صػػػ  المػػػادة التػػػى 
خطيف غائريف فى شكؿ قوس غير مكتمؿ ينتيى عند حافة القال  

  ()                       الخارجية خشنة غير مصقمة .          الخمفية حواؼ القال

خطػػػوط  دائريػػػة األوؿ يمثػػػؿ ريػػػش الزغػػػ  المنفػػػذ فػػػى شػػػكؿ الجناحػػػاف مػػػف ثمثػػػة أجػػػزاء ، يتكػػػوف       
غائرة ، ثـ ريش قصير يمية فى األماـ منطقة الريش الطويؿ مصمتة مػف الػداخؿ ونصؼ دائرية صغيرة 

بنيايات مسننة متعرجة تشكؿ أطراؼ الريش الطويؿ . القال  مكتمؿ ولكنة مكسور عف أطرافيا وتنتيى 
وعميػة أتربػة وبقايػا مػادة ، عند المنتصؼ تقريبا  ويوجد بة ثقو  ونتوئات غير نافذة منتشرة عمى السط  

الصػناعة وبػة ثقػو  وتجويفػات غيػر  خشػفسوداء عند قاعدتة ، ويفقد أجزاء عنػد حافتػة ، ظيػر القالػ  
 افذة .ن

 (4شكل رقم )

                       ( (1)الجبس قال  ص  مف) 
 .5746مسجمة بلرقاـ  : 
CG.32176./SR.5 )*(              

             سـ  ،   x 4سـ 12بمقاسات : 
 . التلريخ : العصر البطممى

  تصوير ودراسة الباحث( )                       
______________________________ 

(1) Edgar.M.C.C,1903: 43. 

 )*( سجؿ المتحؼ المصرى بالتحرير ) القسـ الخامس (.
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فقػػد جػػزء ) " ، بمقػػبض صػػغيرالجنػػاح األيسػػر  "عمػػى األرجػػ  يمثػػؿ: قالػػ  صػػ  لجنػػاح واحػػد  الوصووف
 ةالجناح مف ثمثة أجزاء عند قاعدة الجناح ريػش الزغػ  عمػى شػكؿ دوائػر صػغير  ، ( كبير مف المقبض

وأنصػػاؼ دوائػػر غيػػر مكتممػػة  ، بػػة طمػػس حيػػث بعػػض الػػدوائر الممثػػؿ بيػػا الػػريش غيػػر واضػػحة ، ثػػـ 
الػػريش  أخيػػرا  الػػريش القصػػير يمتػػد إلػػى يمػػيف الجنػػاح فػػى صػػفوؼ أفقيػػة يحػػددىا خطػػوط مائمػػة متفرقػػة ، 

فػى شػكؿ منحنػى لمخػارج عنػد أطرافػة  ، يحػدد ، أسػية محػدد بخطػوط بػارزة ومائمػة الطويؿ فى صفوؼ ر 
تربػػة وأواإلطػػار بػػة فقػػد فػػى يمػػيف القالػػ  وبػػة ثقػػو  غػػائرة ،  الجنػػاح بإطػػار بػػارز خشػػف غيػػر مصػػقوؿ 

 منتشرة عمى السط   ، ظير القال  خشف الصناعة .

  (5شكل رقم )

                         ((1)الجػػػػػػػػػػبس )قالػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف قطعػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػف 
                            )*(( CG.32177./SR.5 .5747 مسػػػجمة بلرقػػػػاـ: 

                                    .سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ x 6سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 12 ,5بمقاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات : 
  تصوير ودراسة الباحث( )        .التلريخ : العصر البطممى  

واحد الجزء األمامى ( لجناج  )مكتمؿ : قال  ص   الوصف
جػػػزء ، يتكػػػوف مػػػف جػػػزءيف فػػػى الغالػػػ  ) الجنػػػاح األيمػػػف( ، 

والػػذى يخػػرج مػػف قاعػػدة الجنػػاح وىػػى منطقػػة الزغػػ   مصػػمت
بدأ بريش ، تلريش عبارة عف أ طر متراصة تمثؿ امنطقة يمية 

                                                                            قصػػػير يمػػػيف القالػػػ  عبػػػارة عػػػف صػػػؼ مػػػف ريشػػػات متراصػػػة
ريشػػات طويمػػة منفػػذة بخطػػوط رأسػػية تقريبػػا  تلخػػذ شػػكؿ منحنػػى ، فقيػػا  منفػػذة بخطػػوط متوازيػػة مائمػػة يمييػػاأ

والػػريش يحػػددة عنػػد قاعدتػػو بخػػط مقػػوس ، وعنػػد أطرافػػة بخػػط متعػػرج مقػػوس لمخػػارج وىػػو ريػػش الطيػػراف 
 .يميؿ ويتقوس مع ريش الجناح 

وبػة طمػس فػى منطقػة الػريش ، نقر) ثقو  ( منتشرة عمى السػط  ، ذو حػواؼ خشػنة يوجد بالقال      
والػػذى ربمػػا يػػدؿ عمػػى كثػػرة ،  األماميػػة ، وفقػػد لػػبعض األجػػزاء فػػى الحافػػة ) اإلطػػار الخػػارجى لمقالػػ (

 .اإلستخداـ 

_________________ 

 (1) Edgar.M.C.C,1903: 43. 

 )*( سجؿ المتحؼ المصرى بالتحرير )القسـ الخامس(. 
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 (6شكل رقم )

أف ىذا القال   Edgar) ذكر ،  (1)قال  ص  مف التراكوتا  
ث ػاحػمف الجبس ؟ ويحتمؿ أنو مف مادة التراكوتا ، ويرى الب

ف ػػػة مػػػػر كثافػا حيث أنو أكثػػال  مف التراكوتػػذا القػػػأف مادة ى
         ؿ ػػػػػػو أقػػا أف مادتػػت مف الجبس كمػػى شكمػػػة التػػػػػالقوال  السابق

                                                   . )*(ة (ػػػمسامي
                            )**(( CG.32178./SR.5 .5748 مسجمة بلرقاـ : 

                             .سـ x 5سـ  9بمقاسات : 
 )تصوير ودراسة الباحث (           التلريخ : العصر البطممى  .

فػػى الغالػػ  يمثػػؿ  ،: قالػػ  صػػ  ) الجػػزء األمػػامى(  الوصووف
جناح مػف جػزء واحػد " منطقػة نقش بالغائر ل الجناح األيسر ، 

يحػػػاط  غيػػػر أف تفاصػػػيؿ الػػػريش نفػػػذت بالبػػػارز ،  ،الػػػريش " 
ريػػش الجنػػاح بإطػػار غػػائر مػػف جوانبػػة ، الػػريش منفػػذ بخطػػوط 

مختمفػػػة ، وينتيػػػى الجنػػػاح بشػػػكؿ فػػػى إتجاىػػػات  متفرقػػػةبػػػارزة 
 (وح " مف جزء واحػد فقػط "يعتقد أنة قال  ص  مفت )،مقوس 

، ويلخػػذ طػػار الخػػارجى سػػميؾ نوعػػا مػػا تػػـ صػػقمة ، حيػػث اإل
يفقػػد أجػػزاء مػػف الحػػواؼ وعميػػة أتربػػة وطمػػى  ، الشػػكؿ المقػػوس

لػػػػى صػػػػيانة إويحتػػػػاج ، مػػػػف التربػػػػة المستكشػػػػؼ منيػػػػا القالػػػػ  
الجزء الخمفى ) ظير الجناح ( مصقوؿ ويتضػ  مػف خملػو ،  ومعالجة بالترميـ إليضاح تفاصيؿ الجناج

 .كثافة المادة ، عمية أتربة 

_______________ 

 (1) Edgar.M.C.C,1903: 44.                                                                                          
(*) Edgar.M.C.C,1903: 44 

  )**( سجؿ المتحؼ المصرى بالتحرير ) القسـ الخامس (. 

 



 رمزية األجنحة فى اإلسطورة والفن اإلغريقى 16  

 

  
 

 

 III-  أجنحة " مكتشفات من نقراطيس " Ναύκραηις )*( ) محفوظة بالمتحؼ البريطانى (.  

 (1) (7رقم ) شكل

مف  جناحيفعبارة عف  قطعة 
                   . )**(التراكوتا 
   . G.1227 a&bرقـ أثر: 

 12X  1, 4X ,1مقاسات األثر : 
 .                         سـ   1 ,4  

 صنعت  فى إيطاليا ، تـ إكتشافيا 
  (.1923حفاير  )فى نقراطيس 

                                                   التلريخ : العصر اليممينستى .

_________________ 

)*( نقراطيس : أقدـ مستوطنة إغريقية فى مصر ، )كـو جعيؼ ( ، التابعة لمركز إيتاى البارود محافظة البحيرة جنو  شرؽ  
المصرية ، و فى قبضتيا تجارة مصر مع  ( وكانت بمثابة دولة إغريقية داخؿ الدولة26االسكندرية  ، تلسست فى عيد األسرة )

دوؿ البحر المتوسط  ،عصر نقراطيس الذىبى أخذ ينحسر تدريجيا  منذ أف أنشل اإلسكندر مدينتة لتكوف منبع الحضارة اإلغريقية 
               . ،272- 261: ص ص  1987ـ لممزيد راجع ، ابراىيـ نصحى ،1884فى مصر ، إكتشفيا فمندرز بيترى عاـ 

                       James.P.,  Hyperboreus : Stadia Classica 9-2 (2003),PP.235-264  

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN01294/AN01294226_001_m.jpg) 1( 

catalogues};  Naukratis: Greeks in Egypt, DB.369 (Phase 3) 2015-Villing et al 2013{
https://projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_the_   
greeks_in_egypt.aspx 

أو  يتكوف عف طريؽ ص  الطيف عف طريؽ الضغط عميو في قال  مف الجص ، والماء  الطيفيتـ تشكيمو بمزيج مف )**(   
الشمع عمى فترات وبعد أف يجؼ ويسيؿ إستخراج  القطعة  وتستعمؿ األدوات المختمفة في وضع الممسات األخيرة ثـ يطمى السط  

 752درجة الحرارة أثناء الحرؽ بيـ  ، وتتراوحيتـ بعد ذلؾ وضعو في فرف  جميعة بطبقة بيضاء مف الطيف قبؿ عممية الحرؽ  ثـ 
البني المميز لمتيراكوتا ىو نتيجة محتوى الحديد في الطيف الذي يتفاعؿ مع األكسجيف  -إف الموف األحمردرجة مئوية ، 952إلى 

ت ، ويمكف القوؿ بلف الغرض األساسى مف أعماؿ التراكوتا فى أغم  األحياف كطقوس جنائزية وتكريساعممية الحرؽ أثناء 
نتشرت تماثيؿ التراكوتا منذ العصر الموكينى وتنتمى أحسف التماثيؿ المعروفة بتماثيؿ التناجرا لممزيد راجع : محمد عبد الفتاح  واف

 .155-147: ص ص  2223السيد ، 

 

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN01294/AN01294226_001_m.jpg
https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN01294/AN01294226_001_m.jpg
https://research.britishmuseum.org/research/online_research_catalogues/ng/naukratis_greeks_in_egypt.aspx
https://research.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bibId=8909
https://projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_the_%20%20%20greeks_in_egypt.aspx
https://projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_the_%20%20%20greeks_in_egypt.aspx
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، بتقنيػة )*( Tanagra style: جناحػاف مػف تمثػاؿ تراكوتػا ، منفػذاف بإسػمو   تماثيػؿ التنػاجرا  الوصوف
القولبة ، ذات لوف بنى محمػر مػع وجػود أثػار لطػمء أبػيض فػى مواضػع عديػدة ، كػؿ جنػاح يتكػوف مػف 

( ثمثػة عشػرة ريشػة  ، 13ثمثة أجػزاء أوليمػا مصػمت بػدوف زخرفػة ، والثػانى ذات ريػش قصػير بواقػع )
جنػاح ثػـ ريشػة بػارزة ( أربعة ريشػات أطػوؿ نسػبيا  وىػى التػى تمثػؿ الجػزء العمػوى األمػامى مػف ال4يمييا )

(  ثمانيػػة عشػػرة ريشػػو بكػػؿ جنػػاح " ، يبػػدو أف 18مػػف الػػداخؿ وعميػػة  فػػإف عػػدد الػػريش يكػػوف " بواقػػع )
الفناف قاـ بإستخداـ آلو حػادة كاإلزميػؿ ، وذلػؾ إلجػراء أعمػاؿ الصػقؿ والتحديػد حيػث قػاـ بعمػؿ خطػوط 

ألجػزء مػف الجنػاحيف حيػث  فقػدجػد قنوات تفصؿ وتحدد كؿ ريشة عف األخػرى ، يو تمثؿ صغيرة بالغائر 
 بعض الريشات غير مكتممة .

 (1)(8شكل رقم )

 لممعبود  جزء ) كسرة ( مف جناج مف التراكوتا ، ربما   
،  رقـ أثر: Nikeأو المعبودة نيكى  Erosإيروس 

GR.27.1887                                         
     .سـ 4X  1 X   2, 6 ,7مقاسات األثر : 

. Myrina ?  (Asia,Turkey,Myrina) المصدر :
 122 – 322إكتشفت فى نقراطيس ، التلريخ فيما بيف 

 .) العصر اليممينستى ( .ؽ.ـ 

______________________ 

 

)*( تنتمى أحسف األمثمة إلى مدينة تناجرا فى بيؤتيا وتعود فى أغمبيا إلى الثمث االخير مف القرف الرابع وبداية الثالث قبؿ الميمد 
، تعكس تماثيؿ التناجرا النزعة الفردية ، والى جان  كونيا تكريسات جنائزية اال اف الفناف فى وقت الحؽ اخذ يستمد موضوعاتو 

مية ، تصور أغم  التماثيؿ سيدة واقفة او جالسة بيدوء ترتدى تنورة وعباءة خفيفة وقبعة كبيرة وتحمؿ طفم  او ثمار مف الحياة اليو 
)القرف الرابع قبؿ   Πξαμηηέιεοالفاكية ، يعتقد أف اإلسمو  الفنى والذى يمتاز برقتة مستوحى مف طراز الفنا براكسيتيميس 

ى تماثيؿ مشابيو اىميما لدينا مجموعة المتحؼ اليونانى الرومانى باالسكندرية والتى عثر الميمد( ، وقد عثرفى مواقع أخرى عم
  .155-153:ص ص 2223عمييا بمقابر الشاطبى لممزيد راجع : محمد عبد الفتاح السيد ، 

(1)https://projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/nauk
ratis_the_greeks_in_egypt.aspx 

}. catalogues Naukratis: Greeks in Egypt, 2015 DB.370 (Phase 3)-Villing et al 2013{  

 

(1)https:/projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_the_greeks_in_egypt.aspx
(1)https:/projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_the_greeks_in_egypt.aspx
https://research.britishmuseum.org/research/online_research_catalogues/ng/naukratis_greeks_in_egypt.aspx
https://research.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bibId=8909
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: كسرة مف جناح بتقنيػة القولبػة والصػ  ثػـ التثبيػت بظيػر تمثػاؿ مجػوؼ ، حيػث يشػاىد ثقبػيف  الوصف
غير نافذيف فى ظير القطعة ، تتميز بإضافة الطمء األبيض والذى مايزاؿ أثارة موجػوده ومنتشػرة عمػى 

وجود بقع سوداء عمى السط  حظ القطعو فوؽ الموف البنى المحمر والذى يميز التراكوتا بعد الحرؽ وتم
 مامى والخمفى لمقطعة .األ

   تميز الفناف بدقتة فى إيضػاح الناحيػة التشػريحية لمػريش بالجنػاح حيػث صػور منطقػة ريػش األغطيػة     
   ويتقدمػػة ريػػش الطيػػراف    ؿ نصػػؼ دائػػرة صػػغيرة فػػى نيايتػػة  " والػػذى يلخػػذ شػػك، " ريػػش قصػػير نوعػػا  مػػا 

 ، وىػػو ريػػش قػػوى يمثػػؿ مكونػػا  رئيسػػيا  أنػػو ينتيػػى بنيايػػات مسػػننة  والػػذى يبػػدو" منطقػػة الػػريش الطويػػؿ 
بػراز تشػري  الريشػة  حيػث فػى منتصػفيا القصػبة الطوليػة التػى  لنجنحة والذى يساعد عمػى الطيػراف "  واف

تعرؼ بالقائـ ، ونفذت بارزة يخرج منيا قصبات فى شكؿ خطوط  بارزة متوازيػة مائمػة ألعمػى ، كمػا أف 
يلخذ إتجاىات مختمفػة ، ولكنػة يبػدو متراصػا  فػى صػفوؼ أفقيػة بالنسػبة لتكػويف الجنػاح وصػفوؼ  الريش

رأسػية بالنسػبة لمتتػابع المصػػور بػة الػريش ، ولقػػد إىػتـ الفنػاف بتحديػػد وفصػؿ كػؿ ريشػػة عػف األخػرى مػػف 
 خػػمؿ إيضػػػاح النصػػؿ المحػػػد  لمريشػػة والػػػذى يمثػػؿ اإلطػػػار الخػػارجى ليػػػا ، حيػػث حػػػدد الػػريش بإطػػػار

الجناح الخارجى والػذى نفػذ فػى شػكؿ حافػة بػارزة لمػداخؿ بإتجػاة الػريش ، ويبػدو أنػو تػـ اسػتخداـ اآلالت 
 المزمة لعمميات الصقؿ والتيذي  والتحديد كاإلزميؿ  ....

 (1)(9شكل رقم )

.                                                             ) كسرة مف يد مسرجة ( مف التراكوتا قطعة 
 : Registration numberرقـ االثر مسجؿ 

سـ 4X  2 X   9, 1 ,9، مقاسات االثر :  2011,5009.296
، صنعت فى مصر إكتشفت فى نقراطيس ، التلريخ العصر 

 البطممى .

 

 

_________________ 

(1)https://projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_th
e_greeks_in_egypt.aspx ,( Naukratis: Greeks in Egypt catalogues) 

he_ghttps://projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_t
.reeks_in_egypt.aspx 

https://research.britishmuseum.org/research/online_research_catalogues/ng/naukratis_greeks_in_egypt.aspx
https://projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_the_greeks_in_egypt.aspx
https://projects.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/naukratis_the_greeks_in_egypt.aspx
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فػى الغالػ  تمثػؿ كسػرة مػف يػد مسػرجة ؟ ( شػكؿ  : تمثؿ جزء مػف جنػاح إليػروس أو نيكػى ؟ ) الوصف
عمييا جناح لطائر بتقنية القولبة ، مجوفة ، تلخذ الموف البنى الضار  إلى البرتقالى مما قد يرج  غالبػا  

خطػوط رفيعػة الػريش ب ، نفػذمجسـ ومجوؼ وصور الجناح ،  ستخداـ طينة محمية ) طمى نير النيؿ (إ
مكتممػة  غائرة متوازية ألعمى تخرج مف القصبة الطولية ) القائـ ( ، وأيضا خطوط طولية وعرضية غيػر

، عمييػا بقايػا  ، والقطعة  تلخذ شكؿ مقػوس تقريبػا  يخػرج مػف بػدف المسػرجة ويسػتقيـ ليصػؿ إلػى الفوىػة 
  . وبيا طمس لبعض األجزاء المكونة لمريش أتربة وأممح ولوف أبيض

 :ة ووالخاتم

أف يحصػػؿ عمييػػا كػػدرء ، تعػػد الحمايػػة مػػف الموضػػوعات التػػى أراد اإلنسػػاف فػػى الحضػػارات القديمػػة     
فػى العصػور الموحشػة ممػا جعميػـ يتقربػوف ل ليػو والمعبػودات وأضػحوا يتصػوروف ، لنخطار واألىػواؿ 

كائنػػات خرافيػػة أكسػػبوىا رمػػوزا  ربمػػا تعبػػر عػػف فكػػرة الحمايػػة ، فعنػػد المصػػرى القػػديـ كػػاف قػػرص الشػػمس 
خػمؿ عصػورىا وحتػى العصػر ، المجن  بجناحيف منتشريف مف أىـ رموز الحماية فى المعابد المصػرية 

. كما أف الكائنات الخرافية فى بمد الرافديف ، وخاصة الثيراف المجنحة واألسود التى تنص  (1)البطممى 
يبػدو أف األشػورييف أصػبحوا عمػى بينػة ، فى مػداخؿ المػدف وأمػاـ المعابػد تعكػس فكػرة الحمايػة والحراسػة 

ييئة الحيوانية الخرافية مف أف اآللية الحامية ليس بالضرورة ظيورىا بالييئة البشرية وربما إعتقدوا بلف ال
ويعتقد أنيـ قد تلثروا ، ىى أشد قوة وأكثر ممئمة لفكرة الحراسة والحماية  ،سودا  أو ثيرانا  بلجنحة النسرأ

  (2)بالحيثييف الذيف ربما قد تلثروا بالمصرييف عندما نحتوا تماثيؿ أبو اليوؿ .

وربما ترجع رمزية اآلجنحػة ( 3)ض المعارؾ لقد كاف اإلغريؽ يتفائموف بحركة الطير خاصة قبيؿ خو     
لدييـ فى القوة التى تضر  وتخترؽ اليواء فمما أراد زيوس إختطاؼ جانيميدس تقمص فى صورة النسر 

كمػػا أف أجنحػػة إيػػروس    ،ضػػاربل اليػػواء بجناحيػػو مخترقػػا  كالسػػيـ أجػػواء الفضػػاء وتمكػػف مػػف إختطافػػة 
تمكنة مف الطيراف وسرعة الحركػة ، وكػاف الفنػانوف اإلغريػؽ يضػيفوف األجنحػة وذلػؾ لسمعػاف فػى القػوة 

فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ نجػػد أف الفنػػاف اإلغريقػػى أثنػػاء صػػراع زيػػوس صػػور ، والقػػدرة عمػػى الحركػػة السػػريعة
وذلػؾ إلضػفاء شػرعية زيػوس وقدرتػة عمػػى التيفػوف مجنحػا  ربمػا ليرمػز عػف مػدى قػوة التيفػػوف اإلسػطورية 

كما إىتـ بتشخيص العديد مف المعانى واألرواح التى ،  ليصب  جديرا  بعرش اآللية عداءهاإلنتصار فى 
 .آليو الح  مجنحة Δξσηεοتسيطر عمى البشر فى صورة مجنحة مثؿ اإليروتيس  

 ________________ 

الشػػمس فػػى حمايػػة المعبػػد المصػػرى منػػذ الدولػػة الحديثػػة حتػػى نيايػػة  محمػػد الشػػحات عبػػد الجيػػد ، )بػػدوف( : رمزيػػة قػػرص (1)
 العصر البطممى، دراسة أثرية حضارية ، كمية اآلدا  ، كفر الشيخ قسـ األثار.

: منحوتات الحيونات المركبة فى بمد الرافديف ووادى النيؿ )نماذج منتخبة( ، مجمػة 2211إسراء عبد السمـ مصطفى ،  (2)
 .453، ص2، العدد11سية ، المجمد كمية التربية األسا
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) الموت ( توأما  لمنػوـ ، وكػذا صػور  Θαλαηνοكتشخيص لمنـو وثاناتوس  Ὑπλνοوكذلؾ ىيبنوس   
) إلو الرياح الشمالية ( مجنحا  ، ايريس ونيكى ربة النصػر ، واليػو ايػوس ربػة الفجػر  Βνξεαοبورياس 

يف ، حيانػػػػػا مجنحتػػػػػأ وأثينػػػػػااليػػػػػة االنتقػػػػػاـ والقصػػػػػاص ، كمػػػػػا صػػػػػورت أرتمػػػػػيس  Erinys، واالرينػػػػػات 
 . ) السرينات ( صورت باألجنحةوالجورجونتيس وحوريات البحر

والتػػػى تعكػػػس القػػػوه والسػػػيطرة ، وتجػػػدر األشػػػارة بػػػلف اإلسػػػطورة قػػػدمت العديػػػد مػػػف الرمػػػوز المجنحػػػة    
إشػػتير فػػى خيػػاؿ اإلغريػػؽ بممكيتػػة لباعثػػة الرعػػػد ،  حيػػث ،السػػماوية والتػػى تتمثػػؿ فػػى صػػاعقة زيػػوس 

تنبعػث منػو أضػواء رعديػة بارقػة ، وتخيؿ اإلغريؽ باعثة الرعد ) الصاعقة ( فى شكؿ مخروطى مزدوج 
إبػػف زيػػوس  وكػػذا رمػػوز المعبػػود ىيػػرميس، (1)فػػى بعػػض األحيػػاف  مجنحووةتخطػػؼ األبصػػار ، وصػػورت 

ؿ ، وصػػػندلو أو حذائػػػو المجػػػن  الػػػذى يرمػػػز إلػػػى اإلنتقػػػارسػػػوؿ األليػػػة خاصػػػة قبعتػػػو المجنحػػػة  )*(ومايػػا 
ذكػػػر كػػػوممف أف ىيػػػرميس يرتػػػدى قبعتػػػو والمسػػػماه البيتاسػػػوس  حيػػػث ، السػػػريع عبػػػر صػػػفحات اليػػػواء 

Πεηαζνο  (2)، ىيػػػػػػػػػػػػرميس يرتػػػػػػػػػػػػدى  كمػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػور،  ةوعريضػػػػػػػػػػػػ ةمسػػػػػػػػػػػػتدير فػػػػػػػػػػػػة بحا ةقبعػػػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػػػػى                       
التػػػى صػػػور بيػػػا ،  ةوالرئيسػػػي ةالمجػػػن  مػػػف الرمػػػوز األسياسػػػييعتبػػػر الصػػػندؿ و  (3).ذات جنػػػاحيف  ةقبعػػػ

لػػى كاليبسػػو إ طػػار ىيػػرميسبػػلف تحػػدث  عنػػدما Ὅκεξνο يروسهووومورد ذلػػؾ عنػػد  ، حيػػثىيػػرميس 
    مف زيوس : بلمر

 “…ὣο ἔθαη᾽, νὐδ᾽ ἀπίζεζε δηάθηνξνο ἀξγετθόληεο αὐηίθ᾽ ἔπεη᾽ ὑπὸ 

πνζζὶλ ἐδήζαην θαιὰ πέδιλα ἀμβρόζια τρύζεια, ηά κηλ θέξνλ ἠκὲλ 

ἐθ᾽ ὑγξὴλ ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείξνλα γαῖαλ ἅκα πλνηῇο ἀλέκνην εἵιεην δὲ 

ῥάβδνλ, ηῇ η᾽ ἀλδξῶλ ὄκκαηα ζέιγεη  ὧλ ἐζέιεη, ηνὺο δ᾽ αὖηε θαὶ 

ὑπλώνληαο ἐγείξεη  ηὴλ κεηὰ ρεξζὶλ ἔρσλ πέηεην θξαηὺο 

ἀξγετθόληεο…”.
(4) 

________________ 

                                                                                    . 97: ص  2225،( عبد المعطى شعراوى1)

                                                                                            .2217عف المعبود ىيرميس راجع ، مسعد محمود عبد الرازؽ :  )*(

 . 52 :1992،     . كوممف( 2)

(3) Peck, H. Th., 1898 : 12-19.                                                                                                                      

نبً انقبشٌ اننباًَ  قبش  . و  بً إأٌ َغبة هبىيش   بذ يش ب   ، )أحذ انكتاب األيىَييٍ انقذياء  ( هيالنيكوس: ركش  هىييشوط( * )

 حغشيب  وكاَتبا تًناتبوعبًيتا إَجيبم اإح وديغبياألو  جغشيب  يهحًتبً  اإنيبار ُبه اإ تىاسثنً انقشٌ انتاع  إ هيرودوتيُغثه  جحي

 ًً  حش يا ً انزي ال يثصبش أو األ حيا انشهيُإعًه  ذ يعًُ إوانتعهيى اإغشيقً ، وأٌ  حًقذط حيج ظهتا  شوَا أعاط انتشتيعفشهى ان

: اإغشي  ، خ  ثبذ انبشاص  يغبشي ، 1692 ،  عى . نهًضيذ  اَظش : كيتى. هـ . دشعشاء تهزا اإ جهقىل تأَه يى ذ  ذنورهة انثعض 

                                  .                           00 -29 ، 2001 ،؛ احًذ  تًاٌ  96 - 22 سا عه يحًذ صقش خفا ه ، داس انفكش انعشتً ،

(4) Hom. Od. 5.43,45,trans . Murray.A.T., Vol.1, 1960:  , 172-173.)  .                                   
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المجن  الذىبى الخالديف فمبس فى قدميو صندلو ، "...ما إف قاؿ ىذا حتى لبى الرسوؿ أرجوفنتيس أمره 
فػػى سػػرعو دونيػػا ىبػػات الريػػاح ، طػػراؼ األ ةالػػذى طالمػػا حممػػو عبػػر ميػػاه البحػػر وخػػمؿ الػػبمد المتراميػػ

 ..."يضًا أوتناوؿ عصاه التى ينيـ بيا أعيف مف يشاء كما يوقظ بيا أخريف 

  ..ميركػورى- ىيػرميسالصػندؿ المجػن  رمػزًا لييػرميس عنػدما تحػدث قائػػػًم : ) أوفيودوسولقػد أورد      
إتخػػذ سػػػبيمو إلػػػى األرض دوف أف يغيػػػر شػػػكمو .... ولكنػػػػو حػػػرص عمػػػى أف يضػػػيؼ إلػػػى وسػػػػامتو لمسػػػة 

فػػػػى أناقػػػػة تبػػػرز منيػػػػا الحػػػػوافى المطػػػػرزة ، جمػػػػاؿ فصفػػػػؼ شعػػػػره وأصمػػػػ  عبائتػػػػو فلسػػػػدليا عمػػػى جسػػػػده 
نعميوو  وجػػػمؿ صولجانػػػو الجالػػ  لمنػػـو لمعيػػػوف وطػػػارده عنيػػػا ....واعتنػػى بصقػػػؿ  ، والػػػزخارؼ الػػػذىبية 

 }أرجػوفػػونتيس  {،   وتحػدث ىػػوميروس فػػى إليػاذتػػو بػػلف :  (1) فوؽ قدميػو الممسػاويف ....(. المجنحين
وعصاه إنتعؿ صندلو الذىبى ، والذى يطير بو فوؽ البحار وعبراألرض غير المحدوده مثؿ ىبات الري  

  (2) السحرية فى يده ....

تجدر اإلشارة بلف الدراسة تناولت مف األشخاص المجنحػوف فػى الفػف ، ) حالػة واحػدة ( والتػى تجسػد    
( ، وذلػؾ إلقتصػػار البحػث لسشػارة  إلػى رمزيػػة 1فييػا المعبػود بوريػاس عمػى إنػػاء ألباسػتروف شػكؿ رقػـ )

وع األجنحػػة األجنحػػة مػػف خػػمؿ قطػػع أثريػػة بعينيػػا والموضػػحة سػػابقا  ) موضػػوع البحػػث ( ، وأف موضػػ
والشخصػػػيات وكػػػذا الكائنػػػات المجنحػػػة يحتػػػاج إلػػػى دراسػػػات عديػػػدة لتعػػػدد تمػػػؾ الشخصػػػيات والكائنػػػات 

المجنحػػػة فػػػى اإلسػػػطورة والفػػػف اليونػػػانى وفػػػى مختمػػػؼ الفنػػػوف األخػػػرى ، وممػػػا ىػػػو جػػػدير بالػػػذكر وجػػػود   
لتعػػػرض إلػػػى ، يتنػػػاوالف بشػػػكؿ مباشػػػر وبشػػػكؿ غيػػػر مباشػػػر موضػػػوع دراسػػػة األجنحػػػة دوف ا )*(بحثػػػيف 

 رمزيتيا. 

__________________ 

   (1) Ovid.,Meta., 2.730 . 
 .99: 1662، أو يذ 

 (2)Hom.Il., 24.340.                                                                                                                                                

  

:تصوير أجنحة بيجاسوس ىف الفن " من القرن السابع ق.م وحىت أواخر القرن السادس امليالدى "، دراسات ىف اثار  7102، امل عبد الصجد حشاد )*(
                                                                                                                                                               . (01الوطن العرىب )

     .257-257،ص ص 07: وسائل اإلنتقال ىف األساطري اليونانية املصورة ىف الفن ، دراسات ىف أثار الوطن العرىب  7101 حممود فوزى الفطاطرى ،
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يصػػور المعبػػػود بوريػػػاس ) الريػػػاح الشػػػمالية ( ، يعػػػود (، 1) شػػػكؿ رقػػػـ تناولػػت الدراسػػػة إنػػػاء ألباسػػػتروف 
فجاء تنفيذ الجناحيف كبيػريف بنيايػة مقوسػة ومعقوفػة مػف أعمػى لمػداخؿ ويعتبػر ذلػؾ مػف  األرخىلمعصر 

دراسػة ونشػر ، كمػا تنػاوؿ البحػث  األرخػىالييئات األساسية فى تصوير أجنحة الشخصيات فى العصر 
تعػػػػود لمعصػػػػر البطممػػػػى والمحفوظػػػػة بػػػػالمتحؼ  ( 6:  2اؿ ) أشػػػػكقوالػػػػ  صػػػػ  لنجنحػػػػة ألوؿ مػػػػرة ، 

  .المصرى بالتحرير

إلعػػداد تمػػؾ األجنحػػة إلضػػافتيا بعػػد الصػػقؿ ، والتػػى تعكػػس إىتمػػاـ الفنػػاف بصػػناعة وتقنيػػة القوالػػ     
وىػػى  ة ، وتمثػػؿ تمػػؾ القوالػػ  صػػناعة محميػػة بمػػواد محميػػة مػػف البيئػػة المصػػر ، والتيػػذي  إلػػى التماثيػػؿ 

وتعكس أيضػا  التمػازج بػيف الحضػارات المختمفػة وصػبغتيا بصػبغات محميػة  ،س ومادة التراكوتامادة الجب
كنتيجػػة حتميػػة مػػف التواجػػد فػػى بيئػػة بعينيػػا ، وتوصػػؿ البحػػث بػػلف قوالػػ  الصػػ  ىػػى قوالػػ  مػػف النػػوع 

مػػف األجنحػػة ، وذلػػؾ بخػػمؼ النػػوع اليالػػؾ الػػذي يصػػنع إلنتػػاج حالػػة   المسػػتديـ لصػػ  أكثػػر مػػف قطعػػة
وأخيرا  تناوؿ البحث قطع أثريػة   إستخراج تمؾ القطعة مف القال  ،  أثناء يتـ كسرةحيث ، فقط   واحدة 

ربمػا ىػى بالفعػؿ أجػزاء مػف تماثيػؿ ، أرخػت بالعصػر ، كمقى أثرية مكتشفة مػف نقػراطيس  ،تمثؿ أجنحة 
  .يؤرخ بالعصر البطممى  ( 9 شكؿ رقـ)وبالنسبة لػ ،  (8،  7شكؿ رقـ اليمينستى )

 . ببيانات األثر ووصف رأى الباحث أن  من األفضل إثبات القطع اإلثرية بالمتن مقترنة 

 -المصادر والمراجع :

 أواّل : المصادر األجنبية 

*Hesiod , Theogony (Loeb). 

* Homer , Iliad . 

* Euripides ,Helen. 

* Limc. :  Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae . Artemis Verlag  
(Zurich und Munchen) ,1981 . 

* Limc. :  Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae . Artemis Verlag 
(Zurich und Munchen),1986.                                                               
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*- Ovidus, , Metamorphoses,trans.Frank .Justus Miller,2Vols , Harvard 

Uni Press, (Loeb) , London ,1951 

 ثانيّا : المصادر المعربة 

التحوالت " ترجمة . ثروت عكاشة ، مراجعة مجدى  –: مسخ الكائنات " ميتامورفوزس  1992أوفيد ، 
 وىبة ، الييئة المصرية العامة لمكتا  ، القاىرة .

، 2، ترجمة  أحمد عتماف وأخروف ، المركز القػومى لمترجمػة  ، ط اإلليػػاذة :   2228* ىوميروس  ، 
 ، القاىػػرة . 752/2العدد 

،  2281، ترجمة وتعميؽ منيره كرواف ، روائػع الػدراما العالميػة ، العػدد  ىيػميػف:  2215* يوريبديس ، 
 . لمركز القومى لمترجمة ، القاىرةا

 ثالثا: المراجع العربية :

الرمػػز واألسػػطورة والبنػػاء اإلجتمػػاعى ، عػػالـ الفكػػر ، المجمػػد السػػادس عشػػر، :  1985*أحمػػد أبػػو زيػػد ،
 .  593: 587، ص ص العدد الثالث

،  3ط ، ةالكمسػػػيكي ة، الموسػػػوعد  اإلغريقػػػى تراثػػػًا إنسػػػانيًا وعالميػػػًا األ :  2221، أحمػػػد عتمػػػاف -*
 . ةالقاىر 

 كتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ، م6: تاريخ مصر فى عصر البطالمة ، ط1987* ابراىيـ نصحى ، 

مف القػرف السػابع ؽ.ـ وحتػى  "تصوير أجنحة بيجاسوس فى الفف  : 2217،  *أمؿ عبد الصجد حشاد
   . (19، دراسات فى اثار الوطف العربى )"أواخر القرف السادس الميمدى 

: منحوتػػات الحيونػػات المركبػػة فػػى بػػمد الرافػػديف ووادى النيػػؿ 2211إسػػراء عبػػد السػػمـ مصػػطفى ، * 
 .453، ص2، العدد11)نماذج منتخبة( ، مجمة كمية التربية األساسية ، المجمد 

: المػػواد والصػػناعات عنػػد قػػدماء المصػػرييف ، ت. زكػػى عمػػى ، محمػػد زكريػػا 1991الفريػػد لوكػػاس ، * 
 ، مكتبة مدبولى ، القاىرة .1غنيـ ، ط 

: الديانة المصرية القديمة ، ت. أحمد قدرى ومراجعة محمود ماىر طو ، 1996* تشرنى ياروسمؼ ، 
 ، القاىرة .1دار الشروؽ ، ط 
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-بيزينطػػى-رومػػانى-يونػػانى-: طػػرز األزيػػاء فػػى العصػػور القديمػػة ) فرعػػونى2221* سػػموى ىنػػرى ، 
 قبطى(، مكتبة اإلنجمو المصرية ، القاىرة.

: األوانػػى الفخاريػػة ذات الزخػػارؼ البػػارزة فػػى العصػػريف اليونػػانى والرومػػانى ، 2211* شػػييرة ىاشػػـ ، 
 رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة طنطا.

الرمػػز واإلسػػطورة الفرعونيػػة ، عػػالـ الفكػػر المجمػػد السػػادس عشػػر ، العػػدد الثالػػث ، * عبػػد الحميػػد زايػػد ، 
1985.     

 ة، مكتبػػػػػػػػ 3جػػػػػػػػػػ أسػػػػػػػػاطير إغريقيػػػػػػػػو  " األليػػػػػػػػو الكبػػػػػػػػرى "  :  2225،  عبػػػػػػػػد المعطػػػػػػػػى شػػػػػػػػعراوى -*
 . ة، القاىر ة والمصريػػاإلنجم

المعدنية مف العصر اليونانى : دراسة : لمجموعة تماثيؿ اآلليو 1997* فتحية عمى إبراىيـ دبور ، 
 الرومانى بمتاحؼ القاىرة والوجة البحرى ، رستمة ماجستير غير منشورة جامعة طنطا.

الحياة ، ط ، ت. عبد اليادى عباس، دار دمشؽ-األدياف-: الرموز فى الفف 1992* فمي  سيرنج  ،   

محمود خميؿ  ة، مراجع عمى، ت. أحمد رضا ة والروماني اإلغريقية ساطير األ: 1992،  *  .كوممف 
. ةلمكتا  ، القاىر  ةالعام ةالمصري ةالنحاس ، الييئ  

* محمػػد الشػػحات عبػػد الجيػػد ، )بػػدوف( : رمزيػػة قػػرص الشػػمس فػػى حمايػػة المعبػػد المصػػرى منػػذ الدولػػة 
 الحديثة حتى نياية العصر البطممى، دراسة أثرية حضارية ، كمية اآلدا  ، كفر الشيخ قسـ األثار.

: وسػػػائؿ اإلنتقػػػاؿ فػػػى األسػػػاطير اليونانيػػػة المصػػػورة فػػػى الفػػػف ،  2212 فػػػوزى الفطػػػاطرى ، * محمػػػود
 .  754-753،ص ص 12دراسات فى أثار الوطف العربى 

: إقتػػراف ىيػػرميس بلنصػػاؼ اآلليػػة فػػى ضػػوء األسػػاطير والفػػف 2217مسػػعد محمػػود عبػػد الػػرازؽ ،  -*
   .اإلغريقى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة طنطا

* ىدى محمد عبد المقصود ، قرص الشمس المجن  وداللتو فى مصر والشرؽ األدنى القديـ ، دراسات 
 .347: 344، ص ص 13فى أثار الوطف العربى 

 .، بيروت ، لبناف، دار المعرفة1، أساطير العالـ ، ط2217* ىيثـ ىمؿ ، 
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