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 تمثال لسيدة مستمقية عمى سرير جنائزي
 بمتحف الواحة الخارجة "دراسة أثرية برؤية جديدة"

 د/ شييرة عبد الحميد ىاشم
 مدرس اآلثار اليونانية والرومانية / كمية اآلداب / جامعة طنطا

 ممخص البحث بالمغة العربية
لحجر الجيري لسيده يتناول ىذا البحث دراسة تمثال من تماثيل الخصوبة صغير الحجم من ا

مستمقية عمى سرير جنائزي و أسفل قدمييا ربما )صبى أو صبية( صغير الحجم والسن ، 
( بمتحف آثار الوادي الجديد بالواحة الخارجة ، من ضمن القطع  808محفوظ تحت رقم ) 

التي أسفرت عنيا حفائر تفتيش االثار المصرية بالوادي الجديد بجبانة تل مرقولة  بمدينة 
 . 880/7( تحت رقم 2وط الجديدة بالواحة الداخمة ) خريطة رقم م

الوضع الحالي لمتمثال مكسور من عند الرقبة وميشم ، وغير مكتمل الذراع االيمن مكسور 
            وبو جزء مفقود وتم ترميمو وتقويتو بمعرفة لجنة الترميم بقطاع المتاحف بتاريخ

 مى السرير مع تياشير عمى سطح التمثال ككل  .، كما يوجد كسر أع  م8997/  6/  22
ىذا التمثال درس من قبل ببحث أخر وكانت نتائجو تشير الى ان ىذا التمثال استخدم 

 كتمثال استشفائي من االمراض الروماتيزمية
ولكن لكون ىذا التمثال يعكس مبلمح فنية مميزة خاصة ال تقل أىميتيا الفنية عن تمك القطع 

ة الحجم ، لذا تمت دراستو لتحديد أواًل ماىية التمثال / ثانيًا وظيفتو / ثالثًا الفنية الكبير 
الغرض من وضعية التمثال وتصميمو بيذا الشكل ، والتى ترى الباحثة من تفاصيل التمثال 

 الفنية أنو استخدم لغرض أخر، لذا قدمت الباحثة رؤية جديدة لدراستو.
ري واليوناني فمن الشكل العام لمتمثال واستمقاء السيدة جمع الفنان السمات الفنية لمفن المص

عمى السرير الجنائزي وارتداءىا لمشعر المستعار ىي والصبى أو الصبية الخادم ليا مع 
السمات المميزة لمنحت اليوناني في مبلمح الوجو لمسيدة ومبلمح الصبى التي تبدو أجنبية 

 لفترة وكأنو من جاء جنوب مصر.جمعت بين مبلمح الزنوج والنوبيين إبان تمك ا
تعد  تماثيل النساء العاريات عمى الرغم من كونيا ليست بطراز جديد فى مصر القديمة كما 
يتضح من بداية ظيورىا فى عصور ما قبل االسرات  وصناعتيا من العاج والتيراكوتا و 
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ض من استمرار إنتاجيا حتى العصر المتأخر وبداية العصر البطممي ، إال أن الغر 
 -استخداميا يرجع لطبيعة نحتيا والخصائص الفنية المصاحبة لمتمثال ومكان العثور عميو:

فعندما ُعثر عمييا ألول مرة كانت فى المقابر وأعتقد أنيا من تماثيل المحظيات المرافقات - 
ابد لممتوفى إلثارتو ولممتعة الجنسية عند البعث مرة أخرى ، وفى مقابر النساء واألطفال والمع

وبعض المنازل وأعتقد انيا من التماثيل النذرية لمخصوبة واألمومة والرغبة فى اإلنجاب وذلك 
 إلبراز أجزاء من تشريح جسم السيدة مثل الثديين الكبيرين واألرداف الممتمئة

لذا من المرجح أن يكون ىذا التمثال من األعمال النذرية الجنائزية المصاحبة لمسيدة قبل أو 
والدة لتسييل عممية الوالدة ، ونحت بشكل يدل عمى األمومة والخصوبة مع إبراز أثناء ال

 مبلمح الخصوبة عمى الجسد من امتبلء الثديين واألرداف .
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 المقدمة 
تتناول الدراسة التي نحن بصددىا ، دراسة تمثال صغير الحجم من الحجر الجيري لسيده 

 ئزي و أسفل قدمييا )صبى أو صبية ( صغير الحجم والسن .مستمقية عمى سرير جنا
(  8( بمتحف آثار الوادي الجديد بالواحة الخارجة ) خريطة رقم  808محفوظ تحت رقم )  

وىو من ضمن القطع التي أسفرت عنيا حفائر تفتيش االثار المصرية بالوادي الجديد بجبانة 
 . 880/7( تحت رقم 2) خريطة رقم  2خمةبمدينة موط الجديدة بالواحة الدا 8تل مرقولة

تمت دراسة ىذا التمثال من قبل ببحث عممي منشور بكتاب المؤتمر الحادي عشر التحاد 
العام لآلثاريين العرب تحت عنوان ) دراسة لمجموعة نحتية غير منشورة من واحة الداخمة ، 

مقى فوقو إمراه عارية م ( ممثبًل فى مجموعة نحتية مكونة من سرير جنائزي ممون تست2008
عمى جانبيا االيسر ويجمس عند قدمييا شخص بحجم صغير يظير أنو يغطى الجسد بمادة 

 ما بينما وعند الرأس شخص أخر بقى منو الجزء السفمى فقط  ويبدو أنو يقوم بنفس العمل.
وقد تناولت ىذه الدراسة تمثال السيدة من خبلل تحديد وظيفتيا وتأريخيا بعرض عدة 

 -من خبلل الشكل المصور ككل: 2ؤالت تتعمق بوظيفة التمثال تسا
ىل يتشابو بوجو عام مع مناظر التحنيط المصرية عند رؤية جسد ممد عمى سرير ويتعامل -

معو أشخاص أخرون) ولكن ( بعد دراستو لوحظ عدم ارتباطو بطراز األسٌرة الخاصة 
 بالتحنيط.

بكونو استخدم فى المعالجات الطبية والممارسات اتجيت الباحثة  لرؤية أخرى فى الدراسة  -
الصحية اعتمادا عمى مكان العثور عميو فى منطقو تل الحمام بموط بالواحة الداخمة إحدى 

                                                 

ٍخ ) ئدضٜ ٚادبد ِذبفظخ اٌٛاصٜ اٌجض٠ض( اٌّصضع ججبٔخ رً ِغلٌٛخ ثّٛغ اٌجض٠ضح ثبٌٛادخ اٌضاس – 3

، أدض اٌججبٔبد ا٤صغ٠خ اٌٙبِخ ٚجؼء ِٓ ِٕطمخ أصغ٠خ ٘بِخ ثّض٠ٕخ ِٛغ ، ٚرمغ ٔبد١خ اٌجٕٛة اٌغغثٝ 

ؿ١ض ٠ّبٔٝ  -ِٓ ِض٠ٕخ ِٛغ ٠ٚؼزجغ اٌزً اِزضاصا ٌججبٔخ ِٛغ اٌذض٠ضخ ِٓ ٔبد١زٙب اٌغغث١خ ، عاجغ:

،4232  :352-353. 

وُ ِٓ اٌشّبي ئٌٝ اٌجٕٛة  77اسٍخ ئٌٝ اٌغغة ِٓ اٌٛادخ اٌشبعجخ ثطٛي دٛاٌٝ رمغ اٌٛادخ اٌض – 4

وُ ِٓ اٌشغق ئٌٝ اٌغغة ، رؼزجغ اٌٛادز١ٓ ِٕظ اٌؼصغ اٌفغػٛٔٝ  42- 32ٚػغض ٠زغاٚح ث١ٓ 

ٚدضٖ ئصاع٠خ ٚادضح فؼغفزب ِٕظ ػصغ رذزّؾ اٌضبٌش ثبٌٛادبد اٌجٕٛث١خ ٚرغ١غ االؿُ فٝ اٌؼصغ 

ِذّٛص اٌفطبغغٜ ،  -ظ١ّخ ٚفٝ اٌؼصغ اٌغِٚبٔٝ ثبٌٛادخ اٌط١جخ ، عاجغ :اٌجطٍّٝ ثبٌٛادخ اٌؼ

 .ػ -: ٚ  4226

 ..382-374:  4222دٕبْ اٌشبفؼٝ ،  – 5
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المناطق االستشفائية التى لجأ الييا القدماء لمعبلج من االمراض الجمدية واإلالم 
 الروماتيزمية.

ات سمك واضح غطيت بيا أجزاء من جسم المرآه  كذلك أشارت الباحثة لوجود بقايا مادة ما ذ
ىذه المادة ىى )الشبو( إحدى المواد التى استخدمت فى عبلج الحمى واألمراض الجمدية 
وىى من أكثر المواد التى توفرت فى منطقة الواحات الداخمة والخارجة  وىو ما جعميا ترجح 

تو بمادة الشبو وان السيدة أن المنظر المصور عممية ترتبط بعبلج الجسد عن طريق تغطي
مريضو مصابة بالحمى وىو ما استدعى وجود خادمان واحد عند قدمييا واالخر عند الرأس 

 كما ذكرت الباحثة فى دراستيا السابقة الذكر.
 -الرؤية الجديدة لمدراسة :

 اتقدم فى ىذه الدراسة برؤية جديدة فى تحديد وظيفة التمثال المذكور من خبلل التركيز عمى
شكل السيدة العارية المستمقية عمى السرير الجنائزي بصحبة خادم او خادمة عند قدمييا 

لمتمثال بحجم صغير ، متعارضا فى   ومحاولة الوصول لمغرض من عمل ىذه الوضعية
كونو تمثال استشفائي من بعض االمراض كما فى الدراسة السابق ذكرىا ، وقد تم االستعانة 

، وتعد  Bailyة المجموعة المكتشفة بحفائر نقراطيس عمى يد فى دراس Thomasبتصنيف 
ىذه الدراسة من الدراسات المميزة والفريدة حتى األن فى دراسة االشكال المنحوتة والتى كانت 

 .4تستخدم كتماثيل نذرية تصاحب السيدة أثناء الحمل وتسييل عممية الوالدة 
 -دة نقاط وىى كالتالى :وقد اتبعت فى ىذه الدراسة منيج وصفى تحميمي لع

 وصف التمثال / الوضع الحالي / كيفية صناعتو .-اواًل 
 االسموب الفني المتبع فى نحت قطعة صغيرة من الحجر الجيري. -ثانياً 
 الغرض من وضعية استمقاء السيدة عمى سرير جنائزي . -ثالثاً 
 أسره . ظاىرة تصوير النساء العاريات سواء واقفات او مستمقات عمى -رابعاً 

 أماكن العثور عمى نوعية ىذه التماثيل. -خامساً 

                                                 

4  - Thomas.,R., 1931-2014:Egyptian Late Period Figures in Terracotta and 

Limestone, British Museum Curator(1995-1996). 
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 وظيفة ىذا النوع من التماثيل.–سادسًا 
 تأريخ ىذا التمثال.-سابعاً 

 الخاتمة وأىم النتائج.-ثامنا 
 الوضع الحالي /وصف التمثال / كيفية صناعتو -اوال

كتمل الذراع التمثال مكسور من عند الرقبة وميشم فى بعض األجزاء وغير م         
االيمن ، وبو جزء مفقود وقد تم ترميمو وتقويتو بمعرفة لجنة الترميم بقطاع المتاحف بتاريخ 

     كما يوجد كسر أعمى السرير مع تياشير عمى سطح التمثال ككل 5م8997/  6/  22
 ( .8) شكل رقم 

تمة واحدة األممس وقد ُنحت كك 6مادة الحجر الجيري -: المادة المصنوع منيا التمثال
باستخدام النصل ) أداة حادة تشبو السكين أو المنشار ( وتم تقطيعو بمنظور ثبلثي األبعاد 
مكتمل الجوانب واألجزاء الخمفية بسطح مصقول ذو مممس ناعم يمتاز بحواف مستديرة 
لرؤيتيا من زوايا متعددة ، تاركا الفنان حافة التمثال مسطحة ومشطوفو مائمة الزوايا بجزء 

في غير مكتمل خشن السطح كما نحتت التفاصيل كميا عمى سطح التمثال مع بروز خم
 ،أ (.8بعضيا عمى الجسم ) شكل رقم 

يمثل ىذا التمثال سيدة عارية الجسد مستمقية عمى جانبيا األيسر أعمى   -:الوصف
مستطيل الشكل بأربعة أقدام مخروطية منحوتة ذو متكأ واحد قائم مكتمل عند أرجل 7سرير

 السيدة ومسند لمرأس مطوي عمى الجانب األخر أسفل الرأس .
 بالنسبة لمتمثال والسرير ككل. 8سم 87سم  ، طول حوالى 6.5سم  ، عرض 8 يبمغ ارتفاعو

                                                 
 عأٜ اٌجذش اٌـبثك فٝ وٛٔٙب ِبصح غج١خ ص١ٕ٘خ ػٍٝ اٌجـض اؿزشضِذ فٝ اٌّؼبٌجبد اٌطج١خ ) ِبصح اٌشجٗ(.ٚ٘ٛ ِب ٠زؼبعض ِغ  – 7

ِبصح اٌذجغ اٌج١غٞ ػجبعح ػٓ وغثٛٔبد وٍـ١َٛ ) وغثٛٔبد ج١غ( ، ٠ٚزجب٠ٓ ٌضعجخ ػظ١ّخ فٝ إٌٛع ٚاٌصالثخ ، ٠ٛجض ثىضغح  – 8

١ًٕ ِّزضح ِٓ اٌمب٘غح ئٌٝ ِب ثؼض ئؿٕب ثم١ًٍ ، ٚفٝ اِبوٓ ِزفغلٗ ئؿٕب ٚاؿٛاْ ػظ١ّخ فٝ ِصغ فززىْٛ ِٕٗ اٌزالي اٌزٝ رذض ٚاصٜ اٌ

ٚوَٛ اِجٛ ٚاٌّىؾ ثبإلؿىٕضع٠خ ٚظٛادٟ اٌـ٠ٛؾ ، ٚعص اؿزشضاِٗ فٝ ثٕبء اٌّؼبثض ٚرج١ٍػ جضعأٙب ، فعال ػٓ اؿزؼّبي اٌذجغ 

غٖ اٌذٝ فٝ اٌزالي ٚاٌججبي ، ٚػبصح وبْ ٠ـزشغط اٌج١غٞ فٝ اٌجٕبء فٝ ػضص وج١غ ِٓ اٌّمبثغ ِٓ ج١ّغ اٌؼصٛع ٚلض ٔذزذ فٝ صش

 45-44: 3467اٌفغ٠ض ٌٛوؾ ،   -ثبٌمغة ِٓ إٌّطمخ اٌزٝ رجبٚع اٌّىبْ اٌظٜ ٠ذزبط ا١ٌٗ فٝ اٌجٕبء: عاجغ :

٠ؼض اٌـغ٠غ ِٓ أُ٘ لطغ ا٤صبس فٝ إٌّؼي ٚػبصح ِب وبْ ٠صٕغ ِٓ ئغبع ِٓ اٌششت ِٕشفط ٠غرىؼ ػٍٝ أعثؼخ لٛائُ ، رطٛع – 6

، أٔمـُ ا٤صبس فٝ  68: 3447فٛػٜ  ِىبٜٚ ،  -ٓ اٌضٌٚخ اٌمض٠ّخ دزٝ اٌضٌٚخ اٌذض٠ضخ فٝ شىً لٛائُ ا٤عجً ا٤عثؼخ ، عاجغ :ِ

ِصغ اٌمض٠ّخ ئٌٝ ٔٛػ١ٓ أصبس ص١ٔٛٞ ٚأصبس جٕبئؼٞ ٚوبْ اٌـغ٠غ ِٓ اٌمطغ ا٤ؿبؿ١خ فٝ ا٤صبس اٌجٕبئؼٞ اٌّىْٛ ِٓ ا٤ؿغح ِٚـبٔض 

جمخ اٌغال١خ ِٓ اٌّصغ١٠ٓ ٠ؼْ٘ٛ وض١غا ثأؿغرُٙ ئط أْ إٌَٛ ػٍٝ اٌـغ٠غ ٠ضي ػٍٝ ششص ِزذعغ ػٍٝ اٌغأؽ ، ٚوبْ أفغاص اٌط

ؿُ ، ٌٍّؼ٠ض عاجغ 52ٔم١ط اٌفالد١ٓ ٚا٢ؿ١٠ٛ١ٓ أٚ ؿىبْ اٌغِبي ٚاٌجضٚ ، ٚا٤ؿغح ػبصح لص١غح ال ٠ؼ٠ض اعرفبػٙب ػٓ ا٤عض ػٍٝ 

 42ػجض اٌذ١ٍُ ٔٛع اٌض٠ٓ ، ) ثضْٚ ربع٠ز ( : -:

 ٌّمبؿبد ِـجٍخ ثـجً ػبَ اٌّزذف.ا – 2
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    ، مازالت بقايا أللوان 9السيدة مرتدية شعر مستعار يبدو كثيف ذو جدائل متعددة األلوان 
 (.  2والسرير) شكل رقم ) أحمر ، أبيض، أسود( عمى التمثال ككل 

مبلمح الوجو منمقة صغيرة ، الوجو صغير ومستدير ذو وجنتين ممتمئتين ، و جبية عريضة 
مسطحة والحاجبان مرسومان بشكل عريض والعينان واسعتان بدون ترصيع األنف كبيرة 

  مستقيمة ذو قاعدة عريضة ، الفم صغير ذو شفاه ممتمئة بزوايا جانبية مرتفعة ألعمى    
Up turned  ( .2الذقن مستديرة وصغيرة )شكل رقم 

الجسد يبدو لسيدة صغيرة السن ربما فى العقد العشرين من عمرىا كما يبدو من مبلمح -
الوجو وتفاصيل الجسد ،مستمقية فى وضع مريح كما يبدو من وضعية الذراع األيمن الممتد 

( الرقبة 4راحة ) شكل رقم عمى الجسد وثنى الذراع األيسر عمى السرير بكل بساطة و 
واألكتاف عريضتان وممتمئتان وكذلك النيدان ممتمئان ويبدو من تدلى الحممة انيا فى حالة 
رضاعة ، البطن كبيرة نوعا ما وممتمئة ) كوضع طبيعي لما بعد الوالدة( مع امتبلء األرداف 

 ( .5والمنطقة السفمية ككل ) شكل رقم 
ر لصبى أو صبية مرتدى شعر مستعار مموج ) ربما من أسفل القدمين ُنحت تمثال صغي 

   العبيد األقزام( كما يبدو من قصر قامتو ومبلمح وجو تبدو لصبى أو صبية زنجي الجنسية
( كما يظير من شكل األنف األفطس العريض والفم الكبير ذو الشفاه المقموبة 6) شكل رقم 

ُصور فى وضع * (7ن) شكل رقم والعيون الواسعة الجاحظة بحاجبين مقوسين ومنخفضي
 جالس أسفل قدمييا يداه االثنين ممتدتين بكل انسيابية عمى ساقييا ورافعيما بأرجمو.

 
 
 

                                                 

وبٔذ إٌـبء فٝ ِصغ اٌمض٠ّخ رعؼٓ فٛق عؤٚؿٙٓ غطبء وج١غا ِٓ اٌشؼغ اٌّغؿً ٠زضٌٝ دزٝ –4

اٌضض١٠ٓ فٝ ِجّٛػز١ٓ ػغ٠عز١ٓ ، ٚظٙغ اٌشؼغ اٌّـزؼبع اٌمص١غ طٚ اٌجضائً فٝ شىً ظفبئغ ِٕظ 

  24:  3447ٜٚ ، فٛػٜ ِىب -اٌضٌٚخ اٌذض٠ضخ ٚأصجخ اٌشؼغ ٠غؿً ٌٍٛعاء  ، عاجغ :

 رّضبي ٌطفً ػٔجٟ ِذفٛظ ثّزذف ا١ٌّزغٚث١ٌٛزبْ ث٠ٛ١ٕٛعن .. *

https://www.metmuseum.org/ toah/hd/afrg/hd_afrg.ht 

 

https://www.metmuseum.org/%20toah/hd/afrg/hd_afrg.ht
https://www.metmuseum.org/%20toah/hd/afrg/hd_afrg.ht
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 -من الشكل العام لوحظ اآلتي:
مشابيا لمعظم األشكال المصرية المنحوتة من الحجر الجيري والشائعة  80يعد ىذا التمثال-

حيرة ( ويوجد منيا أشكال اخرى مناظرة ليا فى مدينة نقراطيس بكوم جعيف )محافظة الب
       وسقارة كتقميد مصري خاص بالعصر الصاوي88( 8ومعروفة في ممفيس ) شكل رقم 

والذى طرأ عميو تغييرات كبيرة أفقدتيا أىميتيا وبدأت فى التدىور من بداية 82) المتأخر( 
 -جيري إلى طرازين :العصر البطممى ، حيث ُصنفت ىذه التماثيل المصنوعة من الحجر ال

الطراز األول إنتاج مصري تقميدي يمتاز بكونو سطح خشن المممس ويؤرخ في   -(8
األغمب لمعصر المتأخر) تحديدًا العصر الصاوي( واستمر حتى القرن الرابع قبل الميبلد مع 

 .82بداية العصر البطممى 
ع وجود توسع ودقة في الطراز الثاني يمتاز بكونو أكثر طبيعية من حيث التنفيذ م  -(2

 .84التفاصيل
ومن خبلل الوصف والشكل العام لمتمثال فيو يعد من الطراز االول لمتماثيل المصنوعة من 

 الحجر الجيري .
 االسموب الفني المتبع فى نحت قطعة صغيرة من الحجر الجيري.-ثانيا 

ممى المنحوتة من تميزت التماثيل واألشكال التى تؤرخ لمعصر المتأخر وبداية العصر البط-
الحجر الجيري األبيض األممس بكونيا مادة مناسبة لبلحتفاظ بالزخارف المرسومة والممونة 
عمييا وقد اشتيرت فى كل من مدينتي ممفيس وسقارة  بإنتاج الحجر الجيري وصناعتو 

                                                 

32 – Thomas ِٓ ٛٙاٌضعاؿبد ا١ٌّّؼح  أٚي ِٓ أشبع ئٌٝ ٘ظٖ اٌطغاػ ِٓ اٌفٓ اٌجٕبئؼٞ ، ف

ٚاٌفغ٠ضح ٌذض ا٢ْ فٝ صعاؿخ ا٤شىبي اٌّصغ٠خ إٌّذٛرخ ِٓ اٌذجغ اٌج١غٞ أٚاسغ اٌؼصغ اٌّزأسغ 

ٚثضا٠خ اٌجطٍّٝ ٚاٌزٟ اؿزشضِذ وزّبص١ً ٔظع٠خ رصبدت اٌـ١ضح ٌزـ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌٛالصح ٌٙب ، ٚ٘ٛ ِب 

ٌّىزشفخ ثذفبئغ ٔمغاغ١ؾ ػٍٝ ٠ض جؼٍٕٟ أؿزٕض فٝ صعاؿزٟ ٌٙظا اٌزّضبي ثضعاؿخ ِٚمبعٔخ اٌّجّٛػخ ا

Thomas : ٌٍّٚؼ٠ض عاجغ- Thomas.,R., 1931-2014: 16  

2-https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic/ 

12  - Thomas.,R., 1931-2014: 16 

13  - MysIwiec.,K.,1988:104 

14  - Thomas.,R., 1931-2014: 16 
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ام خبلل القرنين الرابع والثالث قبل الميبلد ، كذلك طريقة نحت التمثال ككتمة واحدة باستخد
 .85النصل ُعرفت منذ العصر الصاوى

كما أن التمثال محل الدراسة  ذو أبعاد ثبلثية عند النظر إليو ككل وكقطعة واحدة ، ولكن  -
نظرًا لكونو غير مكتمل وخشن السطح من الخمف فيوحي بكونو ثنائي األبعاد، بفعل األجزاء 

  صمم لكى يرى من األمام فقط.الخمفية و الجوانب غير المكتممة الغير مصقولة كما لو كان 
" األشكال المصنوعة من الحجر الجيري خشنة المممس / غير  Petrie 86وقد أرخ بيتري

، وىو نفس تاريخ إنتاج 87المصقولة" إلى الفترة من القرن السادس و حتى الرابع قبل الميبلد
حتى العصر التماثيل الفخارية فى نقراطيس و التي تمتد من القرن السادس قبل الميبلد 

الروماني  وقد كان األسموب الفني لمتماثيل الفخارية من نقراطيس متأثرا بدرجة كبيرة 
باألسموب المصري وكذلك باألسموب الفني السائد فى رودس وقبرص والذى ساعد عميو تميز 
موقع نقراطيس فى توطيد العبلقات بين المدينة وبين ببلد اليونان من ناحية و بآسيا 

 .88ناحية أخرى الصغرى من
وعمى الرغم من تفاوت جودة صناعة ىذا التمثال إال أنو أظير دقة الفنان وبراعتو فى 
استخدام األلوان المرسومة عمى التمثال والتي صممت بالمونين األحمر و األسود عمى 
أرضية بيضاء المون  وىو نفس األسموب المتبع لمعديد من األشكال القبرصية المصنوعة من 

 الجيري والمؤرخة إلى الفترة من نياية القرن السابع و حتى منتصف القرن السادسالحجر 
 .89قبل الميبلد و المكتشفة بمدينة نقراطيس

 الغرض من وضعية استمقاء السيدة عمى سرير جنائزي . -ثالثا
السيدة المستمقية فى وضع مريح كما يبدو من شكل الذراع األيمن الممتد عمى الجسم  -

( بكل بساطة وراحة فيو وضع ًعرف 2اع األيسر عمى السرير ) كما فى شكل رقم وثنى الذر 
من بداية عصر األسرات فى مجموعة من تماثيل النساء الصغيرة الحجم المصنوعة من 

                                                 

15  - Josepheson.,A.,1997:7 

16  - Petrie.,W.,M.,F.,1886 :,22,34,36,40-41,46,pl.19.1-9. 

17  - Thomas.,R., 1931-2014: 17 

18 54-53:  3426ث١ٙخ شب٘جٓ ، –   

19  - Thomas.,R., 1931-2014: 17;  Gutoh.,C.,1899: 72-73 
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) شكل  20العاج بعضيا صمم بشعور متموجة ووجوه معبرة بمغت درجة كبيرة من الكمال
 (.9رقم 
صوير النساء العاريات فى العصر الصاوى والمقمدة كذلك جمع ىذ التمثال بين شكل ت-

والتي جمعت بين الواقعية والمثالية فى حركة التعبير ) شكل  28لنماذج األسرة الثامنة عشر
وىو ما انعكس عمى فن نحت التماثيل إبان تمك األسرة واكتسابيا دقة وصبلبة 22(  80رقم 

 .22وجاذبية
يدة عمى السرير الجنائزي وارتدائيا والصبى أو فمن خبلل النظر إلى وضعية استمقاء الس 

، وىى من السمات المصرية القديمة المميزة  24الصبية الخادم ليا باروكة الشعر المستعار
في العصر البطممى منذ نياية العصر المتأخر ودخول اليونانيين مصر وتأثرىم بالفن 

سد فى جمع التماثيل بين المصري القديم وحدوث امتزاج وانسجام بين الفنون وىو ما تج
 25السمات المصرية المميزة لؤلسرة الثامنة عشر من إرتداء العبيد لباروكة الشعر المستعار

( ومبلمح الوجو والسمات النحتية اليونانية والتي ُعرفت فى بداية العصر 88) شكل رقم 
ة والذقن البطممى فى مصر من حيث الوجو الممتمئ الدائري والشفاه ذو الجوانب المرتفع

مع اختبلف مبلمح وجو الصبى أو الصبية من عيون واسعة وأنف أفطس كبيرة  26المزدوجة
ومبلمح الوجو تنم عن التجيم من شكل الحاجبان والعينان ، والتى تحمل نفس سمات 

                                                 

 64، شىً علُ 378: 3426ؿ١ض رٛف١ك ، – 42

21  - Thomas.,R., 1931-2014: 17 

22  - Scott.,N., 1965: 144,fig36 

 ;3442 وغ٠ـز١بْ ص٠غٚف -ٌٍّؼ٠ض ػٓ ؿّبد ٚسصبئص إٌذذ فٝ اٌضٌٚخ اٌذض٠ضخ ، أٔظغ :– 45

474 

ٌٍـ١ضاد فٝ اٌضٌٚخ اٌذض٠ضخ ) االؿغح اٌضبِٕخ ػشغ دزٝ  Wigر١ّؼد ثبعٚوخ اٌشؼغ اٌّـزؼبع – 46

ٚا٤ػ٘بع  االؿغح اٌؼشغ٠ٓ (ثأٔٙب أوًّ ٚأوضغ أٔبلخ ٚغؼاعح ٚارشظد ا٤شغغخ اٌّزؼضصح ا٤ٌٛاْ

 Redford.,D.,B ,2005: 75 ; 324: 3448جٛعط ثٛػٔغ ٚآسغْٚ ،  -ٌزذـ١ٓ ِٕظغ٘ب . عاجغ :

25  - Scott.,N., 1965: 146 & https://www.lot-art.com/auction-lots/Ancient-

Egyptian-Faience-Inlay-of-Wig-New-Kingdom/72-ancient_egyptian-16.9-

litchfield 

26  - Pollite.,J,1986:,24. 
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) األجناس األجنبية فى مصر ( ذو الشعر الصوفي المجعد  27تصوير الزنوج والنوبيين
وحكميم  فى العصر المتأخر ،وما تبعو من دخول البطالمةواألنف القصيرة األفطس 

 . 29(82من نياية القرن السادس وحتى بداية الرابع قبل الميبلد) شكل رقم  28مصر
 ظاىرة تصوير النساء العاريات سواء واقفات او مستمقات عمى أسره -رابعا 

رية لموحات نسائية  يتشابو ىذا التمثال مع مجموعة من مدينة نقراطيس لتماثيل وأشكال حج-
فى وضع التمدد واالستمقاء عاريات عمى أسره جنائزية مرتبطة بعبادة اإلليات إيزيس 

" المرافقات Concubines" *وحتحور وموت ) كحاميات لممتوفى ( ُعرفن بالمحظيات
لممتوفى الرجل لمحياة الجنسية فى العالم األخر بعد البعث والحياة مرة أخرى عمى الرغم من 

وقد انتشرت خبلل القرن  20(82يا ال تحمل أي وضع جنسي واضح  ) شكل رقم كون
كأحد الموحات البارزة المستطيمة الشكل المنحوتة من الحجر الجيري  السادس قبل الميبلد

المرأة عارية فى وضع التمدد واالستمقاء بشعر مستعار )تقميدا لموحات السيدات العاريات من 
لدولة الحديثة ( وكان غالبا ما يرافقيا عند قدمييا واحد او أثنين االسرة الثامنة عشر عصر ا

 من األطفال الصغار كإشارة لؤلمومة والحمل واإلنجاب .
وقد تم العثور عمى العديد من ىذه األشكال بممفيس وىرموبوليس ماجنا ) األشمونين  

أخرى بمصر ،  بمحافظة المنيا( وسايس) صا الحجر بمحافظة الغربية ( وغيرىا من أماكن
                                                 

أسزٍػ إٌٛث١١ٓ ثضِبء ػٔج١خ فٝ فزغاد ِشزٍفخ وبْ أدضاصٙب فٝ اٌؼصغ اٌجطٍّٝ ، الٔزشبع – 46

ؿالٌٗ اٌجذغ ا٤ث١ط اٌّزٛؿػ فٝ ثؼط اجؼاء ِٓ لبعح اٚعٚثب ٚفٝ جٕٛة غغة آؿ١ب ٚشّبي 

ض ،  ِٙب اٌـ١ -أفغ٠م١ب ٔز١جخ ٌٙجغاد ػض٠ضح فٝ ػصٛع ِشزٍفخ ٌشؼٛة ِٓ اٌـالٌخ اٌشّب١ٌخ عاجغ :

3444 :54 

ػغفذ ِصغ اٌفغػ١ٔٛخ ا٤جبٔت ِٓ جٕـ١بد شزٝ دزٝ ٚجٛصُ٘ فٝ ِصغ اٌجط١ٍّخ ، ٚثؼض – 42

ق.َ أصجذذ ِصغ جؼءا ِٓ اإلِجغاغٛع٠خ اٌّمض١ٔٚخ ٚػٕضِب   554فزخ اإلؿىٕضع ا٤وجغ ِصغ ػبَ 

رفؼً  ٔشأد غجمخ عأؿّب١ٌخ ِزغفٗ فٝ ػصغ اٌجطبٌّخ وبٔذ ِصغ رشزغٜ ِٓ اٌؼج١ض أوضغ ِّب وبٔذ

فٝ ػصغ اٌفغؽ اٚ فٝ ػصٛع اٌفغاػٕخ ، ٚلض طوغد اٌٛصبئك اٌجغص٠خ جّٛػب ِٓ اٌؼج١ض ػٍّٛا سضاِب 

فٝ إٌّبػي ٚوبٔذ ػاللخ اٌؼجض ٌـ١ضٖ وأٔٗ جؼء ِٓ ِّزٍىبرٗ ف١ؼزجغ ٍِىب ششص١ب ٌـ١ضٖ ٠ٚذك ٌٗ 

 36-3:  3444ِٙب اٌـ١ض ،  -اٌزصغف دـجّب ٠زغاءٜ ، عاجغ :

29  - Thomas.,R., 1931-2014: 18, fig 10 

اٌّذظ١بد ِٓ ؿ١ضاد اٌذغ٠ُ اٌٍّىٝ أٚ ؿ١ضاد اٌؼ٠ٕخ اٌٍّى١خ رؼضصد أصٚاع٘ٓ وغالصبد  *

 ٚػبػفبد ٌٍّٛؿ١مٝ ِٚصبدجبد ٌٍٍّه .

30 -Thomas.,R., 1931-2014: figs 12,13,14 
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وىو ما يؤكد عمى انتشار العديد من الورش الفنية المنتجة ليذا النوع من التماثيل 
 .28والموحات

مصنوعة من الطين  22ظير تصوير النساء العاريات واقفات أو مستمقات عمى أسره-
المحروق )التيراكوتا( والحجر الجيرى بالكثير من المقابر فى العصر المتأخر كتماثيل 

وتمائم سحرية ُأنتجت لفترات طويمة أستمر استعماليا حتى العصر القبطي كان ليا   22نذرية
لحماية األم والطفل ودفع الضرر عنيم والتخمص 24(84داللو ووظيفة خاصة ) شكل رقم 

منو ،كذلك طراز األسرة ذات الظير المكتشفة فى مصر فى العصرين البطممى والروماني 
 25يا والتي امتازت بقوائم إما مخروطية أو مضمعة تعتمد عمى اسموب زخرفة قوائم

      26( عمى عكس قوائم األسرة المصرية ذات أرجل حيوانات او رأس أسد85)شكل رقم  
 . 27( 86) شكل رقم 

وكانت أولى الموحات الشائعة من الحجر الجيرى من نقراطيس وتصور امرأة عارية تظير -
 28(87) شكل رقم  *Bauboعمييا عبلمات الحمل وتعرف بأشكال 

                                                 

31 -Thomas.,R., 1931-2014: 18 
٠ّخ ٚصٕبػزٙب ِٓ اٌششت دزٝ اٌضٌٚخ اٌذض٠ضخ رطٛعد أشىبي ا٤ؿغح فٝ ِصغ اٌمض٠ّخ ِٕظ اٌضٌٚخ اٌمض –( 54)

 -ِغ رغ١غ أشىً لٛائُ اٌـغ٠غ ا٤عثؼخ ٚػسغفزٙب رجؼب ٌٍذبٌخ االجزّبػ١خ ،ٌٍّؼ٠ض  عاجغ :

Killen.,G.,1994:,28-29 , fig 34 

ّمضؿخ اٌزّبص١ً إٌظع٠خ رؼض ِٓ اٌزمب١ٌض اٌّصغ٠خ اٌمض٠ّخ اٌّؼغٚفخ فٝ ئ٘ضاء اٌمغاث١ٓ ٣ٌٌٙخ ثب٤ِبوٓ اٌ –( 55)

 Hughes.,J.,2014: 231 -ثبٌّؼبثض ٚاٌّمبص١غ ٚاٌّمبثغ  ،ٌٍّؼ٠ض  عاجغ :

34 -Thomas.,R., 1931-2014: fig 14 

35-https://www.slideshare.net/SUNAYANAMIGLANI/furniture-during-greek-

period 

ٛد ػٕز أِْٛ ، ؿغ٠غ ِٓ ِمجغح ر32ؿغ٠غ ِٓ اٌششت ثأعجً ا٤ؿض ، اٌضٌٚخ اٌذض٠ضخ االؿغح  –( 58)

 Mendoza.,B.,2017:164 -ٌٍّؼ٠ض  عاجغ : 32ِصٕٛع ِٓ اٌششت ٍِْٚٛ ، اٌضٌٚخ اٌذض٠ضخ االؿغح 

 372: 3442/  دـ١ٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ ،  375:  4222دٕبْ اٌشبفؼٟ ، –( 56)

ٌٍـ١ضح اٌذبًِ اٌؼبع٠خ أصٕبء اٌٛالصح ، ٠جٍـٓ ػبع٠بد ثجطٓ ِٕزفشخ ئشبعح ٌٍذًّ د١ش  Bauboرّبص١ً  *

شظ٠ٓ ِزجبػض٠ٓ ِٚغفٛػ١ٓ ٤ػٍٝ ٚرعغ ٠ض٠ٙب ػٍٝ ِٕطمخ اٌؼٛعح ، ٚ٘ظا اٌٛظغ ٌٍـ١ضح اٌذبًِ اعرجػ اٌف

ثؼجبصح اإلٌٙخ ئ٠ؼ٠ؾ فٝ ج١ّغ اٌؼصٛع ٚفـغ اؿزشضاَ ٘ظا اٌشىً ٌٍـ١ضاد وٛٔٙب رمضَ ومغاث١ٓ أٚ رّبص١ً ٔظع٠خ 

 -٠غصْ اٌذًّ ٚاإلٔجبة . عاجغ :٢ٌٙخ اٌشصٛثخ ٚعاػٝ اٌطفٌٛخ ِٓ اٌـ١ضاد اٌذٛاًِ أٚ اٌـ١ضاد اٌالرٟ 

  364-363،  4228٘بٌٗ  ٔضا ، 

38 -Thomas.,R., 1931-2014: 19 ,fig 15 
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البعض منيا فى الجية الشمالية الغربية لمنطقة تيمينوس Hogarth29وقد أكتشف 
التى ترجع لمقرن السادس ق.م والعديد من األشكال المناظرة ليا فى ممفيس  40الكبرى

والقميل من اإلسكندرية  وعمى الرغم من ذلك فيناك قمة فى معرفة الغرض منيا غير كونيا 
تماثيل النذرية المقدمة لمنساء قبل الوالدة أو بعدىا لكى تساعدىن أثناء فترة مجموعة من ال

 الحمل وتسييل عممية الوالدة .
تندر تماثيل السيدات المصنوعة من الحجر الجيرى المصورة لمنساء العاريات البلتي تظير -

دس لمقرن عميين عبلمات الحمل بجودة فنية عالية والتي أرخ بيا بيترى من ) القرن السا
الرابع ( قبل الميبلد ، إال أن ظيور السيدات العاريات رمز الخصوبة من التيراكوتا والمشكمة 
بطريقة يدوية يرجع لعصور ما قبل التاريخ ممثمة فى تماثيل نساء ممتمئة الفخذين والثديين 

     48كتصويرىا  كربة لؤلمومة حيث أن امتبلء الفخذين كان يشير إلى القدرة عمى اإلنجاب
( وتطورت خبلل األسرة الثامنة عشر وظيرت السيدات مرتديات غطاء 88) شكل رقم 

لمرأس وعاريات مستمقات وبحوزتين طفل صغير ) كما فى تمثال محل الدراسة ( ولن تختمف 
وقد أستمرت السمات والخصائص 42ىذه التماثيل فى أن أحد ذراعييا متقاطع عمى الصدر

 ر الدولة حديثة إلى العصر المتأخر فى مدنيتى نقراطيسالفنية لؤلسرة الثامنة عش
 .42وممفيس

                                                 
39 - Hogarth, D.G., Lorimer, H.L. and Edgar, C.C. 1905 : 105–36. 

جٕٛة ٔمغاغ١ؾ ُػضغ ث١زغٜ ثٙب ػٍٝ ١٘ىً دصٓ  The great Temenosر١ّ١ٕٛؽ اٌىجغٜ  – 62

 Petrie.,W.,M.,F.,1886: 16,40-41 -طٍّٝ ، عاجغ :١ِٕغ ٠غجغ ٌٍؼصغ اٌج

اثضع اٌفٕبْ فٝ طٌه اٌٛلذ اٌّجىغ ِٓ ربع٠ز اٌذعبعح اٌّصغ٠خ اٌمض٠ّخ فٝ رص٠ٛغ رٕبؿك  – 63

أػعبء اٌفزبح ِّزٍئخ اٌفشظ٠ٓ واشبعح ٌغثخ ا٤ِِٛخ ٚوظٌه ئشبعح ئٌٝ اٌمضعح ػٍٝ اإلٔجبة ، ٠ٚؼزمض 

ّبص١ً ِمبثغ رٛصع ئٌٝ جبٔت ا١ٌّذ فٝ لجغٖ ١ٌىْٛ ِٕٙب ف١ّب أٔٛع شىغٜ أْ وً ٘ظٖ اٌزّبص١ً ٘ٝ ر

٠ظٓ ِب ٠ّضً ا٤َ اٌٛاٌضح اٌزٝ رٍض ِٓ جض٠ض ١ٌذ١ٝ د١بح صب١ٔخ ، أٚ رىْٛ اٌؼٚجخ اٌزٝ ٠ٕؼُ ثغفمزٙب فٝ 

 87، شىً 366-366: 3426ؿ١ض رٛف١ك،  -اٌذ١بح ا٢سغح، عاجغ :

42 -Thomas.,R., 1931-2014: 53-54  

ّٛػخ اٌّىزشفخ ثّض٠ٕزٟ ٔمغاغ١ؾ ِّٚف١ؾ ِجّٛػخ ِٓ رّبص١ً ٌز١غاوٛرب اٌزٝ رعّٕذ اٌّج – 65

رّبص١ً ٔـبء ػبع٠بد ِـزٍمبد ٚثذٛػرٙٓ -3-رإعر ٌٍؼصغ اٌّزأسغ ٚلـّذ ٤عثغ أشىبي عئ١ـ١خ :

 -6ٔـبء ثشؼغ ِـزؼبع ِٚغرض٠ٓ ِؼطف ٠ٚذٍّٓ صف،  -5رّبص١ً ٔـبء فٝ دبٌخ ٚالصح،  -4غفً ، 

 Thomas.,R., 1931-2014: 54 -ض ا٤ظغدخ اٌّصغ٠خ ، ٌٍّؼ٠ض أٔظغ :ٔـبء ٠مفٓ فٝ ِضسً أد
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تعد تماثيل النساء العاريات المستمقات والتي أحيانا تظير بذراع واحد متقاطع عمى الصدر -
جزء من التقميد الديني المحمى المصىرى  والتى تمثل السيدة الحامل ببطن بارز ، والتى 

النصوص السحرية المستخدمة كطقس فى طرد األرواح غالبا ما كان يصاحبيا العديد من 
الشريرة والحماية من الحظوظ السيئة  أو طقس عبلجي لمرعاية والحماية تقوم بو كينة 

يزيس وموت )أليات الخصوبة واألمومة والشيوة( فى رعاية النساء فى الوالدة،  44حتحور وا 
سة المكتشفة بمصر العميا والتي وىو ما تعكسو بعض النماذج األثرية التابعة لؤلسرة الساد

تحمل نصا ديموطيقيا باسم اإللو الطفل خونسو ) إلو القمر( والذى يشير إلى حمايتو لمطفل 
الذى لم يولد بعد ويوجد أشكال مشابيو ليذا الدور الوقائي  فى الحماية من الشرور 

 .45والحظوظ السيئة خبلل العصرين البطممى والروماني
 ور عمى نوعية ىذه التماثيل.أماكن العث -خامساً 

عثر عمى ىذه التماثيل بكثرة فى المقابر والمعابد والمنازل أحيانا وكان الغرض من -
صناعتيا تعبير عن الخصوبة والجنس بإظيار ) منطقة أو عدة مناطق جنسية فى التمثال( 

اصة أثناء أو رغبة فى اإلنجاب واألمومة والطفولة أو كتمائم سحرية لدفع الضرر عن األم خ
 .46الحمل وبعد الوالدة فى حالة الوفاة

يعد نحت تماثيل النساء العاريات ليس بطراز جديد فى مصر القديمة فقد كان بداية -
ظيورىا فى عصور ما قبل االسرات وصناعتيا من مادتي العاج والتيراكوتا و استمرار 

 إنتاجيا حتى العصر المتأخر وبداية العصر البطممي .
الغرض من استخدام تماثيل النساء العارية يرجع لطبيعة نحتيا والغرض منو إال أن   

 والخصائص الفنية المصاحبة لمتمثال ومكان العثور عميو .

                                                 

44 ٌٍّؼ٠ض أٔظغ –  Carol.,Andrews.,1994:Amulets Of Ancient Egyptian , London 

45 -Thomas.,R., 1931-2014: 54. 

ِٓ أوضغ اٌّشبغغ اٌزٝ رزؼغض ٌٙب اٌّغأح اٌٛالصح ٚلض عاػٝ اٌّصغٜ اٌمض٠ُ ِٕظ اٌمضَ رٍه – 68

ح ٚأدبغٛ٘ب ثجٛ ِٓ اٌشغافخ ٚاٌـذغ ٌضعجخ اؿزشضِٛا ؿٕضاد اٌغأؽ ثؼسغفخ ثؼط اٌشطٛع

اٌّظب٘غ اٌـذغ٠خ ٌطغص ا٤عٚاح اٌشغ٠غح ، ٚلض اؿزؼبٔذ إٌـبء أ٠عب ثجؼط اٌزّبئُ سبصخ ٌٕجبح 

 22-26: 4226ؿّغ ف١ُٙ ،   -اٌذًّ ، ٌٍّؼ٠ض عاجغ :
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وبالنسبة لمتمثال محل الدراسة فمكان العثور عميو فى مقبرة تل مرقولة بموط يشير إلى كونو 
 -إما :

غبة فى اإلنجاب وذلك إلبراز أجزاء من تشريح من التماثيل النذرية لمخصوبة واألمومة والر  -
 .47(89جسم السيدة مثل الثديين الكبيرين واألرداف الممتمئة) شكل رقم 

كما ظيرت مصاحبة مع طفل سواء في وضع رضاعة او واقف بجانب السيدة أو أسفل 
قم قدمييا كما في التمثال محل الدراسة فيشير ىنا كونو تمثال لمخصوبة واألمومة ) شكل ر 

او تميمة سحرية لطرد وحماية الطفل واألم من األرواح الشريرة ، ووجود صبى ىنا  48(20
وليس طفبل صغيرا اسفل قدامى السيدة يعتبر كقوة لرفع روح األم المنيكة الحزينة ، وقد 
ُعرف عن كينة عبادة اإللية حتحور قياميم ببعض  الطقوس والمعالجات الطبية السحرية 

والدة وما بعدىا وكذلك وجود نصوص سحرية عمى أغمبية ىذه التماثيل لئللو لمنساء أثناء ال
الطفل خونسو كإشارة لحمايتو لمطفل الذى لم يولد بعد من الشرور والحظ السيء وىو نفس 

وأكتشف نماذج لو في مدينة  49الدور الذى استمر خبلل العصرين البطممى والروماني
أىتم الفنان بتصوير العبيد الزنوج  أثناء قياميم بميام نقراطيس ، أما عن تصوير العبيد فقد 

مختمفة ارتبطت جميعيا بالمرأة في المنزل والسوق واالحتفاالت كما يعتبر العبد ممكا شخصيا 
يصاحبو دائما في كل الحاالت وىو ما يعكسو ىذا التمثال كعمل 50لسيده وجزء من ممتمكاتو

 . 58(28شكل رقم  نذرى لمسيدات الحوامل وما بعد الوالدة )

                                                 

ؿُ ، ِٓ غ١جخ  35ا٤عصاف ، اعرفبػٗ رّضبي ِٓ اٌذجغ اٌج١غٜ اٌٍّْٛ ٌـ١ضح ػبع٠خ ِّزٍئخ – 66

٣ٌصبع ثجبِؼخ ثٕـٍفب١ٔب فٝ ف١الصٌف١ب ثبٌٛال٠بد  ٠Pennغجغ ٌؼصغ اٌضٌٚخ اٌٛؿطٝ ، ِذفٛظ ثّزذف 

 ES 482اٌّزذضح ا٤ِغ٠ى١خ رذذ علُ 

https://www.penn.museum/collections/object/300521 

ؿُ ، ِٓ ١ِذ ع١ٕ٘خ  ، ِذفٛظ ثّزذف  3ٚ38رّضبي ِٓ اٌز١غاوٛرب ٌـ١ضح ػبع٠خ ، ٠جٍغ غٌٛٗ – 62

Penn  ُ44-63-٣ٌ236صبع ثجبِؼخ ثٕـٍفب١ٔب فٝ ف١الصٌف١ب ثبٌٛال٠بد اٌّزذضح ا٤ِغ٠ى١خ  ، رذذ عل 

https://www.penn.museum/collections/object/24731 

49 -Thomas.,R., 1931-2014: 54. 

 36، 3444ِٙب  ، اٌـ١ض ،  – 72

-647ِؼخ ثٕـٍفب١ٔب فٝ ف١الصٌف١ب ثبٌٛال٠بد اٌّزذضح ا٤ِغ٠ى١خ  ، رذذ علُ رّضبي ِٓ ٣ٌصبع ثجب– 73

  Pennؿُ ، ِٓ ١ِذ ع١ٕ٘خ  ، ِذفٛظ ثّزذف  8ٚ32اٌز١غاوٛرب ٌـ١ضح ػبع٠خ ، ٠جٍغ غٌٛٗ 63-44

https://www.penn.museum/collections/object/68356 
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 وظيفة ىذا النوع من التماثيل.–سادسًا 
كان من التقاليد المصرية القديمة المعروفة إىداء القرابين لآللية باألماكن المقدسة مثل 
المعابد والمقاصير والمقابر من قبل األشخاص كطمب لممساعدة وتكوين عبلقة روحية ما 

 52كانت فكرة القرابين النذرية  بين اإللو وبين من اىدى لو القربان ومن ىنا
كما تعد من ضمن األثاث الجنزى منذ العصور الفرعونية ، توضع فى مقابر الرجال -

والنساء عمى حد سواء وكان الغرض منيا ىو الوالدة الجديدة لممتوفى أو البعث مرة 
 .52أخرى

لتماثيل وىى أما فيما يخص تمثال الدراسة فقد تنوعت االستخدامات لمثل ىذا النوع من ا-
 كالتالي :

كانت تخصص ىذه التماثيل لرعاية السيدة الحامل سواء قبل أو بعد الوالدة وكانت  -أوالً 
تستخدم  كتميمة سحرية ، والسبب فى ذلك ىو وجود أجناس أجنبية مختمفة كانوا يمارسون 

مارس طقوس دينية متنوعة ذات دالالت سحرية طبية وقائية أو دالالت اجتماعية ، كانت ت
أغمبيا فى المنازل أو المقابر اليونانية فى مدينة نقراطيس والتى تعود لمفترة من القرن 
السادس لمقرن الخامس قبل الميبلد ، وىو ما جعل بعض الدارسين فى مجال الدراسات 

وتعنى  Fertilityبمحاولة استبدال المقب المميز ليا  54اليونانية الكبلسيكية المعاصرة 
 وتعنى طقوس وشعائر لغرض معين وعادة تمائم سحرية. Initiationالخصوبة إلى 

كانت تستخدم ىذه التماثيل كرمز لمخصوبة واألمومة حيث نتج عن وجود أجناس  -ثانياً  
أجنبية فى مصر السفمى خبلل عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر تأثيرات خارجية 

السورية فى  55ل لوحات اإللية عشتارجذرية فى تصوير شكل النساء العاريات متأثرة بشك
الشرق األدنى ولوحات النساء اليونانيات والقبرصيات التىً مثمت عمى شكل تماثيل لنساء 

                                                 
52 -Silverman.,D.,P.,2003:86 

53 -El-Shahawy.,A.,2005:49-50. 

54 -Thomas.,R., 1931-2014: 55. 

ػشزغٚد ، ئٌٙخ اٌشصٛثخ ، ٚاٌجٕؾ ، ٚاٌذغة ، ربع٠ز غ٠ًٛ ِٓ اٌؼجبصح اٌزٟ عثّب ثضأد فٟ اٌؼصغ اٌذجغٞ  –77

اٌذض٠ش ،  ِٕشإ٘ب فٟ اٌشغق ا٤صٔٝ ، ٟٚ٘ ؿٍف ّٔٛطط ا٢ٌٙخ ا٤َ فٟ ٘ظٖ إٌّطمخ. أزشغد ػجبصح ػشزغٚد ف١ّب ثؼض 

، ِّب أٌُٙ رطٛع ششص١بد اإلٌٙخ ِضً ئ٠ؼ٠ؾ ٚدزذٛع ٚأفغٚص٠ذ ٚص١ّ٠زغ ، ذغ ا٤ث١ط اٌّزٛؿػ فٟ ج١ّغ أٔذبء اٌج

ٚصفذ ػشزبع فٝ ص٠بٔٗ ثالص اٌشبَ ثصفبد ِزؼضصح ٚج١ّغ رٍه اٌصفبد وبٔذ رٕعُ رذذ ِـ١ّبد اٌشصت ٚاٌذت 

بد١خ ٚئٌٙخ اٌذغة ٚاٌّؼبعن ِٓ ٚاٌجّبي ٚاٌجٕؾ ٚاٌذغة ٤ٔٙب وبٔذ رؼجض ػٕضُ٘ ػٍٝ أٙب آٌٙخ اٌشصت ٚاٌجّبي ِٓ ٔ

 Bahrani.,Z.,1996: 7-9 ;36:  4238ؿالَ اٌٛاوض ،  -ٔبد١خ أسغٜ  ، عاجغ :
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( حيث كانت تقدم إلييا من قبل النساء 22أ ، ب ( و) شكل رقم  22عاريات ) شكل رقم 
ألمومة وكذلك ورمزا لمخصوبة وا 56لكى تساعدىن فى عممية الحمل وتسييل عممية الوالدة

متأثرة بموحات وتماثيل النساء اليونانيات والتى ترجع إلى الفترة من نياية العصر الصاوى أو 
الفارسى حتى بداية العصر البطممى كقرابين نذرية لئللية حتحور إيزيس / أفروديت / 

يزيس  .57عشتروت يرتدين غطاء الرأس المميز لحتحور وا 
ل قدمي السيدة المستمقية كعبيد من الزنوج النوبيين كذلك تصوير الصبى أو الصبية أسف-

، ) فمن خبلل الوثائق 58يمثمون األجناس األجنبية فى مصر التى عممت كعبيد أو مرتزقة
البطممية كان يوجد أحياء كثيرة ، حى لميونانيين والكاريين وحى لمسوريين والفرس وحى 

رة من منف واإلسكندرية ووجد العبيد لمفنيقين( تتمركز فييا جموع الجنسيات األجنبية منتش
بأعداد كبيرة فييا وتمتعت ىذه األجناس المختمفة بالحرية الدينية وأحضروا معيم عباداتيم 

 . 59وآليتيم
 تأريخ ىذا التمثال:-سابعاً 

يؤرخ ىذا التمثال لبداية العصر البطممى في مصر كإنتاج مصري تقميدي يمتاز بكونو سطح 
غمب لمعصر المتأخر) تحديدًا العصر الصاوي( واستمر حتى خشن المممس يؤرخ في األ

القرن الرابع قبل الميبلد وذلك من خبلل الوصف والشكل العام لمتمثال فيو يعد من الطراز 
 االول لمتماثيل المصنوعة من الحجر الجيري .

 -وذلك من خبلل :
 شارة من قبل(.تشابو ىذا التمثال مع مجموعة تماثيل مدينة نقراطيس )كما سبق اإل-8
جمع التمثال بين شكل النساء العاريات فى العصر الصاوى وشكميا فى تماثيل االسرة -2

 الثامنة عشر والتى جمعت بين الواقعية والمثالية .

                                                 

56 -Bartlett.J., 1989:  193-194. 

57 -Thomas.,R., 1931-2014: 55. 

ٌُ رىٓ ٌٍجطبٌّخ أغّبع وبٌفغاػٕخ فٝ ظُ اٌـٛصاْ ئٌٝ ٍِىُٙ ٚأوزفٛا ثالبِخ دضٚصُ٘  –( 72)

اٌشالي ا٤ٚي ٚظٍذ اٌؼاللبد ٚص٠خ ئٌٝ اْ لبِذ اٌضٛعاد اٌم١ِٛخ فٝ ػٙض ثط١ٍّٛؽ  اٌجٕٛث١خ ػٕض

اٌشبِؾ فٝ غ١جٗ ٚفـضد اٌؼاللبد ٚأؿزٌٛٝ ثط١ٍّٛؽ اٌـبصؽ ػٍٝ إٌٛثخ ٚأعّذ صٌٚخ اٌجٕٛة 

 32،  3444ِٙب ، اٌـ١ض ،    -ٚصجغذ ثصجغخ ئغغ٠م١خ فٝ ػٙضٖ ، عاجغ :

 34-33، 3444ِٙب  ، اٌـ١ض ،  – 74
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 -الخاتمة وأىم النتائج:-ثامنا
أول من أشار إلى ىذا الطراز من الفن الجنائزي ولم يشر قبمو أحد من   Thomasيعتبر -

 فى المراجع المختصة.الكتاب 
نبلحظ أن ىذا الطراز يعتبر جديد عمى الفن المصري البطممى لمنطقة الواحات ، حيث لم -

ينتشر إال باألوساط والطبقات الوسطى من المجتمع وفى صور معينو مصري الطراز سوى 
الشعر المستعار ، وكذلك الصبى الصغير اسفل قدمي السيدة والذى تبدو مبلمحو من 

 المصري. الجنوب
من المبلحظ أن ىذا التمثال لم يصنع في حياة السيدة ألنو ليس من الطبيعي أن ترتدى -

الشعر المستعار وىى في حالو الوالدة ، ولكن يبدو أن التمثال ُصنع ليكون جنائزيا  والدليل 
ارتداء الشعر المستعار لتبدو في أحسن صورة وليؤكد عمى زينتيا حتى وىى في حالة والدة 

 و بعدىا ، والعثور عمى ىذا التمثال فى مقبره .أ
التمثال يعكس مبلمح فنية مميزة خاصة ال تقل أىميتيا الفنية عن تمك القطع الفنية الكبيرة 
الحجم ، فقد استمرت السمات الفنية المصرية القديمة خبلل العصر البطممى متأثرة بالفن 

جنائزي ، ارتداء السيدة الشعر  الصاوي لمعصر المتأخر من وضعية السيدة عمى سرير
 المستعار.

صاحب تماثيل السيدات العاريات صبى عند قدمى التماثيل يرافق السيدة كعبد خادم من -
ضمن األجناس األجنبية فى مصر التى انتشرت فى أحياء كثيرة فى مصر إبان العصر 

الحزينة ، فقد كان  البطممى ، وكان وجود خادم يرافق السيدة  كقوة لرفع روح األم المنيكة
العبد ممكا شخصيا لسيده وجزء من ممتمكاتو يصاحبو دائما في كل الحاالت وىو ما يعكسو 

 ىذا التمثال كعمل نذرى لمسيدات الحوامل وما بعد الوالدة.
تنوع استخدام التماثيل النذرية لمسيدات العاريات كرمز لمخصوبة واألمومة والرغبة فى  -

 ية الحمل وبعد الوالدة.اإلنجاب فى مرحمة بدا
ومن خبلل ما سبق وبعد الدراسة وعميو من الممكن وضع ىذا التمثال ضمن التماثيل  -

النذرية التي استخدمت كإشارة لمخصوبة واألمومة ومرافقة السيدات الحوامل اثناء الحمل وبعد 
 الوالدة  .

 لبعض األجناس والعناصر الوافدة من الواحات.
شعر المستعار تأكيد من الفنان عمى مصريو التمثال ،حيث ال يوجد ما يدل ارتداء التمثال لم-

 بالتمثال العاري لمسيدة عمى انيا نموذج فنى 
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 -قائمة المراجع :
 -المراجع العربية :-اواًل 
، دراسة آلثار مدينة نقراطيس ، رسالة دكتوراه غير 8987بيية محمد شاىين سبلمة ، -

 جامعة اإلسكندرية منشورة ، كمية اآلداب ، 
، دراسة لؤلثاث فى مصر فى العصر اليونانى والرومانى ، 8990حسين عبد العزيز ،  -

 رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية
، دراسة لمجموعة نحتية غير منشورة من واحة الداخمة 2008حنان خميس الشافعى ، -

 اد العام لآلثاريين العرب ، الجزء االول .،كتاب المؤتمر الحادي عشر لبلتح
، الديانة خبلل العصر الحديدى األول فى جنوبى ببلد الشام ، الدار 2086سبلم الواكد ، -

 . الثقافية لمنشر ، القاىرة
 .، تاريخ الفن فى الشرق األدنى القديم ، القاىرة 8987سيد توفيق ، -
قديمة منذ عصر ما قبل األسرات حتى ، التمائم فى مصر ال 2007سمر فييم حماد ، -

نياية عصر الدولة القديمة دراسة مقارنة بالتمائم فى مصر المعاصرة ، رسالة ماجيستير 
 .غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة طنطا 

      ، نتائج أعمال الحفائر بجبانة تل مرقولة بالواحات الداخمة 2080سيد يمانى محمد ، -
، 2080المؤتمر الدولى األول لدراسات الشرق األدنى القديم مارس ) الوادى الجديد( ، 

 جامعة الزقازيق المعيد العالى لحضارات الشرق األدنى القديم
عبد الحميم نور الدين ، ) بدون تاريخ ( ، األثاث فى مصر القديمة ) الموسم الثقافى -

 السابع ( ، مكتبة اإلسكندرية .
 مصر القديمة ، كمية اآلداب ، جامعة طنطا ، الناس فى 8995فوزى مكاوى ، -
        ، معابد مصر فى العصرين اليونانى والرومانى  2007محمود فوزى الفطاطرى ، -

 .جامعة طنطا ) رسالة دكتوراة منشورة ( –الفيوم ( ، كمية اآلداب  –الداخمة  –) الخارجة 
نيين فى مصر تحت حكم ، تصوير األجانب غير اليونا8992ميا محمد السيد أحمد ،  -

 .البطالمة  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة طنطا ، كمية اآلداب 
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، تماثيل الطين المحروق ) التراكوتا( فى مصر خبلل 2006ىالو السيد حسن ندا ، -
 العصرين اليونانى والرومانى ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية اآلداب جامعة طنطا.

 -لمعربة:المراجع ا-ثانيا 
، المواد والصناعات عند قدماء المصريين ، ت زكى اسكندر، محمد 8945الفريد لوكس،  -

 زكريا غنيم ،مكتبة مدبولى القاىرة .
، معجم الحضارة المصرية القديمة ، ترجمة  أمين سبلمة ، 8996جورج بوزنر وآخرون ،  -

 الييئة المصرية العامة لمكتاب.
الفن المصرى القديم ، ترجمة محمود خميل النحاس وأحمد ، 8990كريستيان ديروش ،  -

 رضا ، القاىرة.
 -المراجع األجنبية:-ثالثا 

-Bartlett.J., 1989:  Edom and the Edomites, Journal for the Study of 

the Old , Testment Supplement Series 77, JSTOR Press ,Sheffield. 

-Bahrani.,Z.,1996:The Hellenization of Ishtar :Nudity ,Fetishism , and 

The Production of Cultural Differentiation in Ancient Art, Oxford Art 

Journal , Vol 19 , No 2, Oxford University Press. 

-Carol.,Andrews.,1994:Amulets Of Ancient Egyptian , London. 

-EL-Shahawy.,A.,2005:The Funerary Art of ancient Egypt,Abridge to 

the realm of the Hereafter ,Farid Atiya Press ,Egypt. 

-Gutoh.,C.,1899:Excavations at Naucratis, The Terracotta, in 

(B.S.A.V) London. 

-Hogarth, D.G., Lorimer, H.L. and Edgar, C.C. 1905, ‘Naukratis 

1903’, Journal of Hellenic Studies . 

-Hughes.,J.,2014:Artifacts from Ancient Rome. Oxford. 

-Josepheson.,A.,1997:Egyptian Royal Sculpture of the late period 

400-246 B.C , London.  

-Killen.,G.,1994: Egyptian Wood Working and Furnitur 

-Mendoza., B.,2017:Artifacts from Ancient Egypt , Daily life through 

Artifacts , USA Press. 

-MysIwiec.,K.,1988:Royal Portraiture of the Dynasties XXI-XXX 

,Mainz . 

-Petrie.,W.,M.,F.,1886 :Naukratis , Part 1 ,1884-5,London. 
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-Pollite.,J,1986:Art in the Hellenistic Age, Cambridge. 

-Redford.,D.,B ,2005: The Oxford encyclopedia of Ancient Egypt, 

Vol 1,Oxford University Press. 

-Scott.,N.,1965:Our Egyptian Furniture , The Mertopolitan Museum 

of Art , Bulletin New Series Vol 24 , No 4 . 

-Silverman.,D.,P.,2003:Ancient Egypt ,Oxford University Press. 

-Thomas.,R., 1931-2014:Egyptian Late Period Figures in Terracotta 

and Limestone, British Museum Curator(1995-1996).  

 

 -قائمة المتاحف: 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/afrg/hd_afrg.htm 

 

https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/afrg/hd_afrg.htm
https://www.metmuseum.org/toah/hd/afrg/hd_afrg.htm
https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic/
https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic/
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  -( نقال من :1خريطة )                                                                                 
 1، 1991جورج بوزنر ،                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عمل الباحثة 2خريطة ) 
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 صغ١غ رّضبي(  3) علُ شىً

 ٌـ١ضٖ اٌج١غٜ اٌذجغ ِٓ اٌذجُ

 ٚ جٕبئؼٜ ؿغ٠غ ػٍٝ ِـزٍم١خ

 صج١خ أٚ ص١ٝ عثّب لضِٙب أؿفً

 .اٌـٓ صغ١غ

 ٌجبدضخا رص٠ٛغ

 

 

 

 

 

 

 رفغ٠غٟ عؿُ( أ ،3)  علُ شىً

 .اٌزّضبي ٌشىً

 "اٌجبدضخ ػًّ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدّغ)  أٌٛاْ ثمب٠ب( 4) علُ شىً

 اٌزّضبي ػٍٝ( أؿٛص أث١ط، ،

 ٚاٌـغ٠غ وىً

 .اٌجبدضخ ػًّ
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 ٌٍزّضبي اِب١ِخ صٛع( 5) علُ شىً

 .اٌجبدضخ رص٠ٛغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (6) علُ شىً

 

  ا٠٤ّٓ اٌظعاع 

 

 

 

 ا٠٤ـغ اٌظعاع            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اِزالء رٛظخ صٛعح( 7) علُ شىً

 ٌّغدٍخ اٌمض١ِٓ دزٝ اٌغلجخ ِٓ اٌجـض

 اٌٛالصح ثؼض ؿ١ضح
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 اٌجبدضخ رص٠ٛغ(   ٔٛثٝ أٚ ػٔجٝ عثّب)  صج١خ أٚ اٌصجٝ ٌزّضبي رفغ٠غ عؿُ( 8) علُ شىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رّضبي ٌصج6ٝشىً علُ )

 ػٔجٝ ِذفٛظ ثّزذف ا١ٌّزغٚث١ٌٛزبْ

 -ٔمال ِٓ :

https://www.metmuseum.or

g/ toah/hd/afrg/hd_afrg.htm 

 

 ِٓ إٌّذٛرخ اٌّصغ٠خ ا٤شىبي أدضٜ( 2) علُ شىً

 Penn ثّزذف ِذفٛظ(  ع١ٕ٘خ ١ِذ)  ِّف١ؾ ِٓ اٌز١غاوٛرب

 .44-63-236 علُ رذذ

 -:ِٓ ٔمال

https://www.penn.museum/sites/expedition/ch

ildbirth-magic 

 

 

 

https://www.metmuseum.org/
https://www.metmuseum.org/
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 ِٓ اٌذجُ صغ١غح رّبص١ً( 4) علُ شىً

 ا٤ؿغاد ٌجضا٠خ رغجغ اٌؼبط

 -: ِٓ ٔمال

 علُ شىً ،378 ،3426 ، رٛف١ك ؿ١ض

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػبع٠خ ٌـ١ضح اٌج١غٜ اٌذجغ ِٓ بيرّض( 32) علُ شىً

      ػشغ اٌضبِٕخ االؿغح ِٓ ؿغ٠غ ػٍٝ ِـزٍم١خ

 . َ.ق( 3786-3542)

 -:ِٓ ٔمال

Scott.,N.,1965:fig36,144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌضٌٚخ ِٓ ِـزؼبع شؼغ( 33) علُ شىً

 .اٌذض٠ضخ

 -: ِٓ ٔمال

-https://www.lot

-lots/Ancient-art.com/auction

-of-Inlay-Faience-Egyptian

-Kingdom/72-New-Wig

litchfiel-16.9-ancient_egyptian 

 

 

 ِـزٍم١خ الِغأح اٌج١غٜ اٌذجغ ِٓ ٌٛدخ( 34) علُ شىً

 ١ٍ٠ٚبَ ف١زؼَ ثّزذف ،ِذفٛظ لض١ِٙب ػٕض غفً صٚجٛ ِغ

 اٌصٛعح ٚاٌزمطذE.191.1899   علُ رذذ ثىبِجغ٠ضط

 .ثٍٕضْ اٌجغ٠طبٔٝ اٌّزذف فغ٠ك ِٓ

 -: ِٓ ٔمالا 

Thomas.,R., 1931-2014:18, fig10 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lot-art.com/auction-lots/Ancient-Egyptian-Faience-Inlay-of-Wig-New-Kingdom/72-ancient_egyptian-16.9-litchfiel
https://www.lot-art.com/auction-lots/Ancient-Egyptian-Faience-Inlay-of-Wig-New-Kingdom/72-ancient_egyptian-16.9-litchfiel
https://www.lot-art.com/auction-lots/Ancient-Egyptian-Faience-Inlay-of-Wig-New-Kingdom/72-ancient_egyptian-16.9-litchfiel
https://www.lot-art.com/auction-lots/Ancient-Egyptian-Faience-Inlay-of-Wig-New-Kingdom/72-ancient_egyptian-16.9-litchfiel
https://www.lot-art.com/auction-lots/Ancient-Egyptian-Faience-Inlay-of-Wig-New-Kingdom/72-ancient_egyptian-16.9-litchfiel
https://www.lot-art.com/auction-lots/Ancient-Egyptian-Faience-Inlay-of-Wig-New-Kingdom/72-ancient_egyptian-16.9-litchfiel
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 ٚاالعصاف اٌجـُ ِّزٍئ ٚاالٔجبة ٌٍشصٛثخ ٔظعٜ رّضبي( 35) علُ شىً

 -: ِٓ ٔمال

https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌغظبػخ ٚظغ فٟ رّضبي( 36) علُ شىً

 ٚا٤ِِٛخ ٌٍشصٛثخ

 -: ِٓ ٔمال

https://www.penn.museum/sites/

expedition/childbirth-magic 

 ِعٍؼخ أٚ ػغ٠عخ ثمٛائُ ؿغ٠غ( 37) علُ شىً

 .ٍِٚٛٔٗ اٌششت ِٓ ِصٕٛع

 -: ِٓ ٔمال

https://www.slideshare.net/SUNAYANA

MIGLANI/furniture-during-greek-period 

 

         

 

 

 

 

https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic
https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic
https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic
https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic
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 ِٓ ِصٕٛع أِْٛ ػٕز رٛد ِمجغح ِٓ أؿض عأؽ أٚ د١ٛأبد أعجً طاد ؿغ٠غ( 38) علُ شىً

 -: ِٓ ٔمال/  ػشغ اٌضبِٕخ االؿغح ، اٌذض٠ضخ اٌضٌٚخ  اٌٍّْٛ اٌششت

Mendoza.,B.,2017:164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر١ّّخ اٚ ٔظعٜ وؼًّ رّضبي( 36) علُ شىً

 ا٤عٚاح ِٓ َٚا٤ اٌطفً ٚدّب٠خ ٌطغص ؿذغ٠خ

 اٌشغ٠غح

 -: ِٓ ٔمال

https://www.penn.museum/sites/ex

pedition/childbirth-magic 

 اٌؼبع٠بد اٌـ١ضاد رص٠ٛغ ٠ّضً( 32) علُ شىً

 اٌز١غاوٛرب ِٓ ٚاٌّصٕٛػخ اٌشصٛثخ عِؼ

 لجً ِب ٌؼصٛع رغجغ ٠ض٠ٚخ ثطغ٠مخ ٚاٌّشىٍخ

 اٌزبع٠ز

 64 علُ شىً ،3426 ،  رٛف١ك ؿ١ض: ِٓ ٔمال

 

https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic
https://www.penn.museum/sites/expedition/childbirth-magic
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 ِٓ ٌٛدخ( 34)  علُ شىً

 ػبع٠خ الِغأح اٌج١غٜ اٌذجغ

 ِٓ ٌٍفزغح رإعر ظغ٠خ فٝ

 أُٔزجذ ، َ ق 822-522

 ٔظع٠خ وزّبص١ً غ٠ٍٛخ ٌفزغاد

 ِذفٛظ ، اٌّزأسغ اٌؼصغ فٝ

 اٌجغ٠طبٔٝ ثبٌّزذف

 -: ِٓ ٔمال

Thomas.,R., 1931-

2014: fig 14 

 ػبع٠خ اِغأح( 42) علُ شىً

 اٌذًّ ػالِبد ػ١ٍٙب رظٙغ

bauboاٌذجغ ِٓ ٚرؼغف 

 ٔمغاغ١ؾ ِٓ اٌج١غٜ

 -: ِٓ ٔمال

Thomas.,R., 1931-

2014: fig 15 

 

 رص٠ٛغ ٠ّضً( 43) علُ شىً

 عِؼ اٌؼبع٠بد اٌـ١ضاد

 ِٓ ٚاٌّصٕٛػخ اٌشصٛثخ

 مخثطغ٠ ٚاٌّشىٍخ اٌز١غاوٛرب

 لجً ِب ٌؼصٛع رغجغ ٠ض٠ٚخ

 اٌزبع٠ز

 -: ِٓ ٔمالا 

 شىً ،3426 ،  رٛف١ك ؿ١ض

 64 علُ
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 إٌـبء ٠ّضً( أ ،44) علُ شىً

 ٌٛدبد ثشىً ِزأصغح اٌؼبع٠بد

 ػشزبع اإلٌٙخ

 ِذفٛظخ اٌز١غاوٛرب ِٓ ٌٛدخ

 علُ ثجغضاص اٌؼغاق ثّزذف

3452 

 ِذفٛظخ اٌز١غاوٛرب ِٓ ٌٛدخ

 علُ ٠ؾثجبع اٌٍٛفغ ثّزذف

3482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ة ،44) علُ شىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ة أ،) 44 شىً

 -: ِٓ ٔمال

Bahrani.,Z.,1996: 8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إٌـبء رّبص١ً( 45) علُ شىً

 ئٌٝ رغجغ ٚاٌزٝ ا١ٌٛٔب١ٔبد

 اٌؼصغ ٔٙب٠خ ِٓ اٌفزغح

 ثضا٠خ دزٝ اٌفبعؿٝ أٚ اٌصبٜٚ

 ٔظع٠خ ومغاث١ٓ اٌجطٍّٝ اٌؼصغ

 ِذفٛظ ، دزذٛع ٌٙخٌإل

 رذذ ثٍٕضْ اٌجغ٠طبٔٝ ثبٌّزذف

 علُ

3546ٚ2623ٚ3228 

 -: ِٓ ٔمال

Thomas.,R., 1931-

2014: 20 , fig 16 
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Abstract 

A statue of a woman Reclining on a funerary bed 

"Archaeological study with a new vision" 

 
This research deals with the study of one of the small-sized limestone 

fertility statues of a woman Reclining on a funerary bed. There is a 

young and small (boy or girl) below her feet. This statue is preserved 

under no. (801) in the Archaeological Museum of the New Valley in 

the Kharga Oasis among the monuments discovered in the excavations 

of the Egyptian Antiquities in the New Valley, particularly in the 

Cemetery of Tell Marqula in the new Town of Mut in the Dakhla 

Oasis (map no. 2) under no. 7/110. 

The Current Condition of the Statue: It is destroyed and incomplete 

and has a broken neck. The right arm is also broken and partly missed. 

This missing part was restored and strengthened by the Restoration 

Committee in the Museum Sector on 23/6/1997. There is also a break 

on the top of the bed and scratches on the surface of the statue as a 

whole.  

This statue has been studied by other research and the results indicate 

that this statue was used as a hospital statue of rheumatic diseases. 

But for the fact that this statue reflects special and distinctive artistic 

features whose artistic significance is not less than the large-sized 

artistic pieces. Thus, these features must be studied in order to 

determine the identity of the statue, its function, and the purpose of its 

position as well as its design in this way.Which the researcher sees 

from the technical details of the statue that he used for another 

purpose, so the researcher presented a new vision for his study. 

The artist mixed the artistic features of the Egyptian and Greek Art. 

He combined the Egyptian distinctive characteristics appearing in the 

general form of the statue and the position of the woman Reclining on 

the funerary bed and wearing the wig along with her servant boy or 

girl with the distinctive characteristics of the Greek Sculpture 

appearing in the facial features of the woman and the features of the 

servant boy who looks foreign combining between the features of 
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Negroes and Nubians during that period as if he came from Southern 

Egypt.  

Although the statues of naked women are not a new model in Ancient 

Egypt as evidenced by the beginning of their emergence in prehistoric 

times, their manufacture of ivory and terracotta and their continued 

production until the Late Period and the beginning of the Ptolemaic 

Period, the purpose of their use is due to the nature of their sculpting, 

the artistic characteristics associated with such statues, and the 

location where they were discovered. 

The statues were discovered for the first time in tombs. I think that 

they were statues of concubines accompanying the deceased to excite 

him and arouse the sexual pleasure upon the resurrection again. These 

statues were also discovered in the tombs of women and children as 

well as temples and some houses. I think that they were of the votive 

statues of fertility, motherhood, and the desire for reproduction in 

order to highlight parts of the woman's body anatomy such as large 

breasts and full buttocks. 

So most probably, this statue is one of the funerary votive statues 

associated with the woman before and during childbirth to facilitate it. 

The statue was sculpted in a way indicating motherhood and fertility 

and highlighting the features of fertility on the body such as the 

fullness of breasts and buttocks. 

 

 

 

 


