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 ملخص:ال

 استتددم العت    األرواح الشترير،، تنوعتت أدواتتف  تو مواج تةو  على اآلثار المصرية، سماؤهاو تعددت هيئات المعبود بس 
وقتتد  جمتت  بتتيف الةكاهتتة والرعتتب  تتو  ف واهتتد   علتتى اآل ت الموستتيقية، كمتتا وحتت  مإمهتتف  تتو  رهتتاب األعتتدا  ود تت  دطتترهم،

ب يئتتتف التقليديتتة هيتته الوجتتف العتتريف واألنتت  األ طتتس واللهيتتة القصتتير،  بتتس علتتى  ثتتار الدولتتة القديمتتة والوستتطىالمعبتتود  ح تتر
وبداصتة متف منتصت  الدولتة الهديثتة هيئتة بتس تطتور دتإل  شت دت  و تصوير أمتامو غالبًا ح ر كل لبد، األسد، و شبوشعر 

ويعلو رأسف تاج ريشو، والبدف ق متو لتف ستيقاف بةم كبير ولساف بار  يتدلى على شةتف السةلى،  تمي هيه  ،عشر، األسر، الثامنة
 المت دوج  يح ر أهيانًا عا  ًا على التد  والنتاو  وصاهب صوره رمو  متعدد،،جناهيف أهيانًا أضي  لف ملتوية أو مقوسة، كما 

وركت  علتى النمتاذج المكتشتةة ، يتمثل  و أوانو بس دتإل الدولتة الهديثتة، تدصص البهه  و دراسة نوع مف  ثار المعبود بس
دراسة تهليليتة تناولتتا الموضتوعات  شمل البهه  هيئتفوالتو تعكس التطورات واإلضا ات التو ش دت ا  والمصور، ألوانو بس،

بداية ح ور صتور، بتس المركبتة وعإقت تا و  ، رم ية األلواف، تطور شكل بس،تفالمصور، على أوانو بس، الرمو  المصاهبة ل يئ
 كما تم استددام شكل بس  و تةسير استددام بعف األوانو  ، بالمعبودات المدتلةة

 : دالةالكلمات ال
  الرمو   ؛البقر، ؛غ الال ؛الجريةف ؛بسأوانو 

Abstract:  

God Bes had numerous images and names on the Egyptian monuments; also, he had 

many tools to face evil spirits, so he appeared playing with musical instruments, and his 

features used to terrorize enemies and prevent their danger; thus, he collected between humor 

and horror at the same time  The image of Bes appeared on monuments of the old and middle 

Kingdom, and in the new kingdom, the usual image of Bes had developed, and this image 

continued until the end of ancient Egyptian times. Bes had two wings, and its images appeared 

with multiple symbols associated with him, and he also appeared sometimes playing the 

tambourine and the double flute  The research specialized in studying  one type of antiquities 

of the deity Bes, which is represented in the vessels of Bes during the new kingdom. The 

research focused on discovered Bes vessels' models, which reflect the developments and 

additions of the Bes vessels. The research included an analytical study dealing with: the topics 

depicted on the Bes vessels that had been discovered and illustrated, the symbols associated 

with the Bes shape, the symbolism of colors in the Bes vessels, and the evolution of the Bes 

shape on the vessels during the new kingdom, and the first appearance of the composite Bes 

image, and the usage of Bes image in an attempt to explain the uses of these vessels  
Keywords:  

Bes vessels, griffon, gazelle, cow, symbols.  
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 مقدمة: ال
وشتتعر ، بوجتتف عتتريف وأنتت  أ طتتس ولهيتتة قصتتير، علتتى  ثتتار الدولتتة القديمتتةهيئتتة المعبتتود بتتس ح تترت 

المعبتود  هيئتة تو صتةات ا مت   وقتد اشتتركت تلتل ال يئتة، حتاهر،وأضتإع صتدر  وأذف بار ،، اثل لبد، األسد،يم
تلتل األشتكال بمثابتة  يعتقتد أفالتبعف  جعتلممتا  ،الستهرية اعصتالتو ح ترت  تو الدولتة الوستطى علتى ال بس

يثتة  هيته أضتي   لتى هيئتة ورت  يما بعتد دتإل التدولتيف الوستطى والهدطالصور، األولى للمعبود بس التو ت
الطويتتل النهيتتل  يمتتا عتتدا بعتتف تماثيلتتف لكتتف حلتتت هيئتتتف مهتةحتتة بالجستتم  ،يتتلذبتتس دتتإل الدولتتة الوستتطى 

   1أما صورتف الق مية  قد صارت سمة غالبة  و الدولة الهديثة وما بعدها ،الصغير،
 ،أي المهتتارب aHA م الدولتتة الوستتطى عتتر  باستت ل دتتإ ، يئتتة بتتسالمصتتاهبة ل ستتما ا تعتتددت 

هيتتتته وردت علتتتتى العصتتتتا الستتتتهرية المستتتتتددمة لهمايتتتتة النستتتتا  أثنتتتتا  الهمتتتتل والتتتتو د، وكتتتتذلل األطةتتتتال بعتتتتد 
وأهتمتل عتد، تةستيرات ا هيته يترع التبعف  ،bs3  أما  و الدولة الهديثة  ح ر بجانب هيئتف استم،2الو د،

 تتو هتتيف  ستتره التتبعف  ،بتترًا عتتف جتتوهرهوذلتتل ألف بتتس كتتاف أقنتتوم لمعبتتود الشتتمس رع ومع ،أنتتف يعنتتو الشتتعلة
دتروف  ويترج  ،4 تو  شتار،  رتباطتف بالشتمس عنتد و دت تا  تو األ ت  ،بمعنى الطةل الذي ولد قبل أوانفدر اآل

أيضتتًا أشتتار  ،6كمتتا تعنتتو المتقتتدم والمبتتادر ،5وتعنتتو ال يئتتة الدةيتتة bsA  أف استتم بتتس مشتتت  متتف كلمتتة
Malaise  استتتم بتتتس مشتتتت  متتتف   لتتتى أف bsA  بمعنتتتى يهمتتتو ويهتتترس ممتتتا يعكتتتس وحيةتتتتف الرئيستتتية
  7بوضوح
و تتو  ،spd 9و sgb 8ستتم االمرتبطتتة ب يئتتة بتتس دتتإل الدولتتة الهديثتتة  ستتما لأليضتتا  أيضتتًا  

بعتتف معتتانو جتتدير بالتتذكر أف  ،11وغيرهتتا IHty10  أدتترع مثتتل ستتما االعصتتر المتتتصدر صتتاهب هيئتتتف 
                                                 

1 KAISER, K. R., Water, Milk, Beer and Wine for the Living and the Dead, Egyptian and Syro-Palestinian Bes-

Vessels from the New Kingdom through the Graeco-Roman Period, California, 2003, 16, 17.  
2 MALAISE, M.: «Bes», In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 179-181, Oxford, 2001, 180. 
3 ERMAN & GRAPOW (eds.) 1926: vol . I, 476, 8. 
4 KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 15; MALAISE, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 179, 180.  
5 EL-SAYED, R.: «À Propos de l’Activité d’un Fonctionnaire du Temps de Psammétique I à Karnak d’après 

la Stèle du Caire 2747», BIFAO 78, 1978, 464; FAULKNER, R.O., A Concise Dictionary of Middle Egyptien, 

Oxford, 1991, 84. 
6 MEEKS, D.: «Le Nom du Dieu Bes et ses Implications Mythologiques», StudAeg XIV, 1992, 435; ERMAN 

& GRAPOW (eds.) 1926: vol. I, 473, 1-4. 
7 MALAISE, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt,180; Faulkner, A Concise Dictionary, 84; 

  21-17، 2005، القاهر،،اإللف بس ودوره  و الديانة المصرية ،رو سيد، ع ،  ا
كاسم ألهد هراس بوابات عالم الموتى، وح ر باسمف وشكلف على جدراف مقبر، سيتو األول  و وادي الملول،  sgbورد اسم  8

 " "يصرخ sgb أيضًا يبدو أف هذا ا سم مشت  مف الةعل 
 ROMANO, J. F., The Bes-Image in Pharaonic Egypt, New York, 1989, 431, 503; ERMAN & GRAPOW 

(eds.) 1929: vol. IV, 321, 1-5. 
ولقد  ارتبط بس بالمعبود سوبد مف دإل دوره  و الهماية، داصة هماية مركب الشمس وه يمة الثعباف عبب "أبو يس"، 9

توا   م  المعبود بس الذي يهمو معبود الشمس وي  م عر  سوبد بصنف سيد الهدود الشرقية، هاد األسناف، وبالتالو   و ي
 =اعدائف 
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ف كتتاف غامضتتالمرتبطتتة ب يئتتة بتتس  ستتما ا  ت  متتف شتتالمبتتس واستتم  ،"المهتتارب" aHAاستتم  أكثرهتتا وضتتوهاً ة، وا 
  12عنو الل بوت bs كلمة 

نحترًا لمإمهتف  ،هيه يرع البعف أنف وا د مف النوبة أو أ ريقيا ،هول أصل المعبود بس ادتإ يوجد 
أنتتف ع لكتتف متتف البتتاهثيف متتف يتتر  ،المميتت ، والتتتو تشتتمل الشتتةاه الغليحتتة واألنتت  العريضتتة وغطتتا  التترأس الريشتتو

وذلتتل لتتو ر، أشتتكالف ستتوا  المصتتنوعة متتف الهجتتر أو الدشتتب أو الةدتتار أو المصتتور،  ،معبتتود مصتتري دتتالص
نمتتا تتتم ربطتتف  Malaiseويتترع  ،13علتتى اآلثتتار المدتلةتتة أف بتتس   ينتمتتو للنوبتتة متتف هيتته األصتتل والمنشتتص وا 

ل رقصف وع  ف  قنتاع المعبتود، هيه تمكف مف دإ،بالنوبة مف دإل دوره  و أسطور،  عاد، المعبود، البعيد، 
رتبط بس بالمعبود، هتهور ارتباط وثي  وصتار متف المعبتودات اوبالتالو  ،هتهور عيف رع بالعود،  لى مصر

  14ب اوالمهيطة ل ا المقربة 
 :دراسة وصفية لنماذج أواني بس المكتشفة خالل الدولة الحديثة.1

 تل العمارنة -إناء من الفخار الملون .1.1
 وعصتر أدنتاتوف  يرجت   لتى 18ملتوف متف األستر، الةدتار متف ال نتا  هةائر تل العمارنة علتى عثر  و 

ثتتإه مجموعتتات متتف صتتور عليتتف  جتت   علتتوي متتف  نتتا  تدتت يف كبيتتر متترمم يمثتتل  ،15عصتتر تتتوت عتتن  أمتتوف
 ،م مميت  عتف اآلدتر قلتيإً  كتل متن ،(1)شتكل ثإه صور للمعبود بسنباتات البردي واللوتس يتدلل ا  دار  

ولتتم  ، أو اللتوف البنتتو التداكف لإهمتترار تو هتتيف اتدتذت التةاصتتيل اللتوف البنتتو المائتل  ،رستمت بتتاللوف األ ر 
يعلتو الترأس غطتا  رأس مكتوف متف دمتس  هيته ،ألعلتى رب  متف صتور بتس ستوع الجت   الممتتد متف الصتدتي

مستتقيمة ترتةت   وهواجتب ،مستتدير،وأذف ،الريشة الوسطى تمثل قنا، رأسية تقسم الجمجمة  لتى  صتيف ،ريشات 
وعيوف واسعة يمتد مف طر  ا الدادلو دطوط متموجة تصتل ألستةل ، بشكل غير مباشر نهو الجب ة المجعد،

وتميتتت ت أهتتتدع الصتتتور التتتثإه بدطتتتيف يمتتتتداف عبتتتر الدتتتد ويصتتتإف  لتتتى أستتتةل الةتتتم  ،واألنتتت  نهيتتت  ،الدتتتد
وتنسدل علتى الكتت  ، ات اللوف الةات  والداكفولكل شكل لبد، أسد ضيقة مستدير، تبر ها الدطوط ذ ، المةتوح

  16وتمتد عبر الصدر

                                                                                                                                                             
= BONNET, H., Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin, 2000, 741-743. 

 بمعنى " معبود ب يئة بس" وح رت مف العصر الصاوي هتى العصر البطلمو  IHtyاستددمت كلمة  10
ERMAN & GRAPOW (eds.) 1926, vol. I, 123, 3. 
11 BRUYERE, B., Rapport sur les Fouilles de Deir el Médineh 1934-1935, XVI, Le Caire, 1939, 94-95. 
12 KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 14,15; ERMAN & GRAPOW (eds.) 1926: vol. I, 476, 1; NAVILLE, E., 

The Shrine of Saft el Henneh, London, 1887, PLS. II,III; GIVEON, R.: «Sopdu», LÄ. V, 1109. 
13 KOZMA, Ch.: «Dwarfs in Ancient Egypt», AJMG 140A, 2006, 308. 
14 MALAISE, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 180. 

س وملونة بصلواف مدتلةة مثل ضمت هةائر تل العمارنة عدد مف قط  الةدار لجرار كبير، الهجم ذات عن ، م ينة بصور ب 15
 األ ر  واألهمر واألسود، هيه كانت صور بس ترسم أو يتم تشكيل ا على السط  الدارجو لإلنا  

STEVENS, A., Private Religion at Amarna, Britain, 2006, 168. 
16 ROMANO, The Bes-Image, 349, PL.116; STEVENS, Private Religion, 168; PEET, E. & WOOLLEY, C., The City of 

Akhenaten, I, London, 1923, 141, PL. XLV, FIG.4. 
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ويهتتاول   لتتى العصتتر المتتتصدر، 18استتتددم الةنتتاف صتتور، بتتس  تتو  در تتة الةدتتار متتف منتصتت  األستتر، 
التتبعف متتف دتتإل صتتور، بتتس التتتك ف بمهتتتوع اإلنتتا ، وبالتتتالو  تت ف مثتتل هتتذه األنتتواع متتف األوانتتو قتتد تهتتوي 

ف لم يح ر دليل أثري يوض  تلل النحرية  لى اآلف سوائل أو مراهم تستددم    17أثنا   تر، الهمل، وا 
 : الالهون -من الفاينس  - جاالح إناء .2.1

علتتى أوانتو ل تا عنت  ضتي  ومقبضتاف أ قيتاف صتتغيراف " قتارور، الهتاج"  Pilgrim flaskستم ايطلت  
ناعت ا بصعتداد كبيتر، وتقتديم ا كتتذكار نحترًا لصت ب ذا ا ستمواستددمت لهةح السوائل داصة الما ، وقد عر ت 

واستمرت م  بعف ا دتإ ات التو طترأت  18للهجاج الذيف ي وروف المقاصير الدينية، وح رت  و األسر، 
  18على ماد، صنع ا وعلى تصميم ا هتى العصر القبطو والبي نطو

صتتتر أمنهتتتتب  تتتو منطقتتتة الإهتتوف ضتتتمف مجموعتتة متتتف األدوات تتتؤرخ بع ى هتتتذا اإلنتتا علتتبتتتتري عثتتر 
لتتف ها تتة  ومصتتنوع متتف الةتتاينس األبتتيف ، AN 1890.897واإلنتتا  مهةتتوح بمتهتت  األشتتمولياف بتترقم  ،الثالتته

ثتتم ،أهتتتةح عنتت  اإلنتتا  ب در تتة الدطتتوط المتقاطعتتة  ،(2)شتتكل تبتتر  للدتتارج  وعنتت  استتطوانو وبتتدف بيضاوي
 نقش على أهد جانبو اإلنتا    توو  ،نهت كذلل بالص  السةلو  هر، لوتسو  ، دار  نباتية عبار، عف بتإت

يرتتتدي  ،وقتتد وقتت  ثتتانو ركبتيتتف وقتتدماه يتجتتف كتتل من متتا نهتتو الدتتارج  ،المنتصتت  منحتتر للمعبتتود بتتس المجتتن 
ويتداه مرتةعتتاف  ،متف وستط ا مئت ر طويتل ىقصتير، تمتتد متف الركبتة ويتتدل ةويرتتدي نقبت،غطا  الترأس الريشتو 

 ، anxعإمتتة وعلتتى جتتانبو التترأس ،يعلوهتا عتتيف وجتتات  nbوتهمتتل كتتل من متتا عإمتتة  ،وبتمتتداف بشتتكل جتتان
وأنت  ،وعيتوف أ قيتة ،بصذف مستدير، وهواجب مستقيمة تمتد نهتو الجب تة  بسوح ر  ،ويهيط بف قرص الشمس

الدولتة الهديثتة  ذجدير بالتذكر أنتف منت ولف لهية  و شكل دطوط قطرية تمتد مف الدديف  ،عريف و م صغير
 واألدترعالشتمس   هتداهماوجتات التتو تمثتل  وو  تتعل  بديانة الشمس مثتل عينترتبط شكل بس برما صاعدًا 
و  شل أف هتذا الشتكل المجتن  للمعبتود بتس والرمتو   كما ارتبط بقرص الشمس والجعراف وهية الكوبرا  القمر،

  19أو المهيطة بف تعبر بوضوح عف ارتباطف بالهمايةالتو يهمل ا 
 

                                                 
17 ROMANO, The Bes-Image, 349, 350. 
18 WODZINSKA, A., A Manual of Egyptian Pottery,Vol. 3, Boston, 2010, 193; BOURRIAU, J., Umm el Gaab, 

Pottery from the Nile Valley before the Arab Conquest, Cambridge, 1981, 75. 

ج للد لة على نوع مف األوانو مكوف مف طبقيف متساوييف  و الهجم يتم لص  االه ارور،ستددم علما  المصريات مصطل  قا
ضا ة مقابف أ قية، وقد ح ر هذا النوع مف األوانو  و أوائل األسر،  هوا  ما الدارجية معًا، ثم عمل عن  ضي  لإلنا  وا 

 ارور،ر،، نتيجة ا تصال المت ايد م  مدف شر  البهر المتوسط واستمر هتى الةت  اإلسإمو لمصر، وعر  باسم قالثامنة عش
دإل العصور الوسطى لنقل الما  مف دإل تمرير هبل مف بيف مقابض ا ليس ل  اهيه كاف الهجاج يستددمون ، جااله

 همل ا 
ASTON, D. A., Egyptian Pottery of the Late New Kingdom and Third Intermediate Period (Twelfth - Seventh 

Centuries BC), Heidelberg, 1996, 13. 
19 DASEN, V., Dwarfs in Ancient Egypt and Greece, Oxford, 1993, 65; CHARVÁT, P.: «Bes Jug», ZÄS 107, 1980, 

46; GASPERINI, V., Tomb Robberies at the End of the New Kingdom, Oxford, 2018, 40; ROMANO, The Bes-Image, 

293, 294; PETRIE, W.M.F., Kahun and Gurob 1889-90, London, 1891, 17, PL.17. 
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  :المدينةدير  -إناء من الفخار الملون .3.1
وأعيتتد استتتددام ا  تتو  18 تتو ديتتر المدينتتة والتتتو ترجتت  لألستتر،  1348اإلنتتا  بتتالمقبر، رقتتم عثتتر علتتى 
كتشتتةت  تتو ديتتر أصتتغر اعديتتد، مماثلتتة أكبتتر هجمتتًا منتتف أو  نمتتوذج ألوانتتوهتتذا اإلنتتا   يعتتد ،عصتتر الرعامستتة

متل هيته عثتر علتى عتد، كسترات إلنتا  غيتر مكتا ،المدينة وتمي ت جميع تا بالبتدف البيضتاوي والعنت  العتريف
تهتت  ،يرتدي تاج  مركتب متف ستب  ريشتات ، و تصوير أمامو قوش بار ، ملونةنالمعبود بس ب رويصو  ،منف

ويهيط  ،(3)شكلالسب  باللونيف األهمر واأل ر  بالتبادل رودكل ريشة شكل مستدير يمثل ورد، وقد  لونت الو 
وأذف  ،وتميت  بعيتوف همترا  جاهحتة ،األستدمعف شتعر لبتد،  برأسف شعر أ ر  اللوف منسدل على كتةيف يتدادل

 ،، تعكس ابتسامة الةتم نصت  المةتتوحوعحام دد بار   ،وأن  مسط  عريف ،ستدير، وهواجب مقوسة ألعلىم
لتتوف الوجتتف والثتتدييف  ،دلى متتف بين تتا لستتاف لونتتف أهمتتر يمتتتد  لتتى التتذقفتتتوتح تتر متتف بتتيف شتتةاهف أنيتتاب مدببتتة ي

ويرتدي هول العن  قإد، م ينة ب هتور اللتوتس  ، و هيف لوف البطف واليديف بلوف وردي والذراعيف بلوف أ ر 
والجتتذع عتتاري  ،ويهتتيط بالرستتغيف أستتاور ،قتتإد، الذهبيتتة التتتو تمتتن  كمكا تتص،يعلوهتتا صتتةيف متتف البلتتل تشتتبف ال

  20واألطرا  قصير،
الرئيستو يمثتل المنحتر هيته  ،شغل شكل بس بدف اإلنا  م   ضا ة ثإه أشتكال للمعبتود بتس تترقص 

نقبتتتة م ينتتتة  البربتتتري، ويرتتتتديقتتت م بتتتديف وتعبتتتر هركتتتة اليتتتديف والةدتتتذيف والكعتتتب المرتةتتت  عتتتف منحتتتر للتتترقص 
وجتات  وويهتيط بتف متف الجتانيف عينت الستاقيف،بدطوط متقاطعة ويتدلى مف وستط ا هت ام عتريف طويتل بتيف 

يمثتل بتس  تو تصتوير أمتامو مت ود نوي ثاويشغل وسط اله ام مش د  والقمر،هيه ح ر بس كمعبود للشمس 
  21الد الجانبيف أثنيف مف صور بس يع  اف على ويرا قف مف  بصجنهة،
 صفين:تنقسم إلى شاهد السطح الخلفي لإلناء م.1.3.1

يشغل الص  العلوي منحر ثعباف ضدم مموج الجستد لتف رأستاف كتل من متا متتوج بقترص الشتمس تعلتوه 
تلل النباتات يعلوهما براعم و هور اللوتس كما تعلو   نا يفالمش د  وعلى جانبو بقر،،ريشتاف ويهيط بف قرنو 

 أيضًا جسد الثعباف 
صتتور  تتو الصتت  الثتتانو ثإثتتة أشتتكال للمعبتتود بتتس جميع تتا بح تتر  تتو تصتتوير جتتانبو تتترقص وتعتت   

بتتالوف األهمتتر ورأستتف بتتاأل ر ،  أرجلتتفيإهتتح أف شتتكل بتتس الموجتتود بمنتصتت  المشتت د قتتد لونتتت  الموستتيقى،
تدي نقبة مربعة، ويتجف بقدميف مف اليميف  لى اليسار راقصًا وعا  تًا علتى نتاي مت دوج، هيته يستهر بع  تف وير 

  22يلفذورقصف ثعباف وق  أمامف على 
أشكال بس الجانبية بلوف أ ر  مرقط باألهمر ولوف رأس كتل من متا بلتوف أ ر ، يرتتدي أهتداهما  تلون

 النمتتر،دتر نقبتتة مرقطتتة بشتتكل جلتتد تقاطعتتة بينمتتا يرتتتدي اآلنقبتة مغطتتا، بشتتبكة متتف الدتتر   تو شتتكل دطتتوط م
هيتته يشتتكلوف مجموعتتة واهتتد، دتتر كتتل من متتا اآل ويواجتتف لستتانف،همتتا يتترقص ويعتت   علتتى التتد  ويدتترج وكإ

                                                 
20 BRUYERE, B., Rapport sur les Fouilles de Deir el Médineh 1933-1934, XIV, Le Caire, 1937, 110, 112, 114; 

ROMANO, The Bes-Image, 559.   
21 

 BRUYERE, Deir el Médineh 1933-1934, 115; ROMANO, The Bes-Image, 559; CHARVAT, «Bes Jug», 49.   
22 

 BRUYERE, Deir el Médineh 1933-1934, 115; ROMANO, The Bes-Image, 562.   
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ومتف المترج  أف هتؤ    ،مرك ها عا   الناي الم دوج والثعباف  والد و  لون تا أهمتر قرمت ي ذات  طتار أ ر 
ر، الذيف يتنقلوف مف مدينة ألدرع لعرف مواهب م  و السهر وطرد األرواح الشرير، يمثلوف مجموعة مف السه

كم تصميم المنحر   ف هوب ،التو تسكف بعف األشداص وكذلل طرد الثعابيف وال واه  الدطير، مف المنا ل
 تتار دوره هيتته هتتاول الةنتتاف ببراعتتة  ح ،عتتا   النتتاي يمثتتل الشدصتتية الرئيستتية المرك يتتة نحتترًا لتتدوره القيتتادي

القيتتادي ولةتتت أنحتتار الجميتت   ليتتف متتف دتتإل  يهتتا  الستتهر، المستتاعديف ممتتا ستتاعد  تتو نقتتل اإليهتتا  بالستتهر 
ة ب تو ذلتل الشتعور متف دتإل الضوضتا  والموستيقى الصتادالعتا  وف يساهم و  ،والرعب  لى نةوس المشاهديف

ياباً     23والركل باألقدام وصوت الد و  والهركة ذهابًا وا 
أشكال بس دتإل  تعد مف ممي اتأف البق  الممي ، لجسد أثنيف مف أشكال المعبود بس  Romanoيرع 

يبتدو  أما األذف المدببة   و شائعة  و تصوير بس دتإل الدولتة الهديثتة المرقطة، وكذلل النقبة  ،18األسر، 
الوقت تجلتب السترور أف مثل هذه المناحر المصور، على األوانو كانت كا ية لطرد األرواح الشرير، و و ذات 

 لى النةس، وألف األرواح الشرير، تح ر داصة ليًإ وتؤر  النتوم لتذا  ت ف أ ضتل مكتاف لمثتل تلتل األوانتو كتاف 
  24األوانو بةضل نقوش ا القدر، على طرد األرواح الشرير، هذههجر، النوم هيه تمتلل 

 مثتتل ،ر العبتتاد،ئ تتو شتتعا  تتو األمتتاكف العامتتة هيتته استتتددمت أوانتتو بتتسعثتتر علتتى كميتتات كبيتتر، متتف 
وقتد تميت ت هتذه األوانتو بصن تا غيتر  الجنائ يتة،الشتعائر كمتا استتددمت  تو  ،التط ير أثنا  التعبتد للمعبتود بتس

ونحترًا لعتدم اكتشتا  رواستب بتدادل ا  والبيتر،،مسامية وبالتالو استددمت  تو هةتح ستوائل مثتل المتا  والهليتب 
  25لهليب والبير، مف الممكف استبعاد استددام ا  و هةح ا

غالبتتًا متتا تح تتر  تتو منتتاحر المعابتتد والمقتتابر مغطتتا، بغطتتا  جتتدير بالتتذكر أف هتتذه األوانتتو كبيتتر، الهجتتم 
مقبب مف الطيف أو بصورا  الشجر مما يشير  لى أن ا اهتتوت ستائل كتاف  بتد متف المها حتة عليتف متف الغبتار 

 ،مكانيتتة ستتهب متتا بدادلتتف دوف تهريتتل اإلنتتا  الثقيتتلأيضتتًا يتتدل العنتت  المتستت  لإلنتتا  علتتى   ،والهتترار، والتبدتتر
  26هيه تستقر بشكل دائم على دعامة هلقية مف الطيف م در ة أو بدوف  دار 

باإلضتا ة  لتى الثتدي  ،يإهتح  تو هتذا النمتوذج طريقتة ثنتو المتر قيف ووضت  اليتديف علتى منطقتة التبطف
واع أقتدم متف تلتل األوانتو تصتور أنثتى بتس وهتو ممتا يتربط بتيف هتذا النمتوذج وبتيف أنت ،المترهل بار  الهلمات
  27وبالتالو   ف هذا النموذج يعكس شدصية بس الم دوجة جنسياً  ،تض  يدي ا على الثدي

يته ه ،النماذج التتو تتربط المعبتود بتس بتالمعبود، هتهتور أ ضلأف هذا اإلنا  يعد مف Guidotti يرع 
لتى جويت ،ستوا  متف دتإل التماثيتل الصتغير، أو التمتائم ،ةدر كثيترًا  تو منطقتة ديتر المدينترتبط كل من ما بتاآلا

                                                 
23 BRUYERE, Deir el Médineh 1933-1934, 115.   
24 ROMANO, The Bes-Image, 563; BRUYERE, Deir el Médineh 1933-1934, 115.   
25 BRUYERE, Deir el Médineh 1933-1934, 114. ; CHARVAT, «Bes Jug», 48.   
26 BRUYERE, Deir el Médineh 1933-1934, 114.   
27 CHARVAT, «Bes Jug», 49. 
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التتتاج الهتهتتوري ولكتتف نقتتش ب يئتتة رأس بتتس  شتتكلأتدتتذ عنتت  اإلنتتا  يضتتًا  تتو هتتذا اإلنتتا  هيتته أذال التتترابط 
   28كما أف الثدي المصور يعبر عف ثدي هتهور ،بينما اتدذ بدف اإلنا  شكل الجسد البشري،

 Debeira -طبق عميق من الفاينس  .4.1
ويتتتؤرخ  ،بالستتوداف Debeiraضتتمف هةتتتائر منطقتتة ،39 تتو المقبتتتر، رقتتم  176عثتتر عليتتف بالجبانتتتة رقتتم 

وي يف قاع  ،وجد هذا اإلنا  ضمف مجموعة مف التمائم وستة جعاريف ترج  للدولة الهديثة ،18بعصر األسر، 
ويتده  ،عيد، ترتة  باتجاه رأستفويده الب ،الطب  مف الدادل صور، المعبود بس واقةًا على أطرا  أصاب  القدميف

ولتف لهيتة ،وقد صور وج ف تصوير جتانبو بلبتد، أستد تنستدل علتى كتةيتف  ،يلفذالقريبة تمتد دلةف لتقبف على 
ويرتتتدي  ،(4)شتتكل ودطتتوط أ قيتتة للعتتيف والهاجتتب والةتتم مةتوح ،وأنتت  مستتتدير صتتغير ،قصتتير، وأذف مستتتدير،

وجتتدير  ،ألستتةل بتتيف الستتاقيف ينستتدلدتتر داهما يمتتتد جانبتتًا واآلول تتا شتتريطاف أهتت ،نقبتتة تمتتتد متتف الركبتتة ألعلتتى
 ،18بالمإهحتتة أف النقبتتتة المرقطتتتة التتتتو يرتتتتدي ا بتتتس تماثتتتل النقتتب التتتتو يح تتتر ب تتتا بتتتس متتتف أوادتتتر األستتتر، 

  29أموف -عن  -وبالتالو يؤرخ اإلنا   يما بيف ع د الملل أمنهتب الثاله والملل توت
 لمصورة على جدران معابد الدولة الحديثة واني بس اأنماذج دراسة وصفية ل.2

يوجتتد نهتتو ثإثتتة عشتتر نمتتوذج  نتتو يصتتور أوانتتو بتتس علتتى جتتدراف معابتتد ومقتتابر الدولتتة الهديثتتة من تتا 
ستتبعة أوانتتو صتتورت علتتى جتتدراف معبتتد أمتتوف  تتو الكرنتتل ونمتتوذج مصتتور بمعبتتد رمستتيس الثالتته  تتو مدينتتة 

   30  عبد القرنةنة شيا و جب 65نماذج بالمقبر، رقم  ودمسة ،هابو
 :الكرنك -من عهد حور محب بس إناء .1.2

أقتتدم نمتتوذج  نتتو ألوانتتو بتتس علتتى الواج تتة الدادليتتة للجتتدار الشتترقو للةنتتا  الواقتت  بتتيف الصتترهيف نقتتش 
هيه صور كصهد الغنائم التو يقدم ا الملل هور مهب لثتالوه طيبتة  ،التاس  والعاشر بمعبد أموف  و الكرنل

وقتتد هتتال كستتر  تتو  ،واإلنتتا  عبتتار، عتتف أمةتتورا ل تتا غطتتا  بشتتكل رأس بتتس ،ستتورياعلتتى بعتتد هملتتتف الناجهتتة 
   أف متتتا تبقتتتى متتتف صتتتور، بتتتس جتتت   متتتف غطتتتا  التتترأس  ،(5)شتتتكل الجتتتدار دوف ح تتتور معحتتتم مإمتتت  بس

بالذكر أف استددام رأس  الجدير ،السةلىوشارب و م مةتوح يدرج منف بس لسانف المتدلو على الشةاه  ،الريشو
أكتشت   تو مقبتر، هتوي ( 6)شتكل يتدل علتى ذلتل  نتا   ،18وانو معرو  مف منتص  األسر، غطا  لألبس ك

  31نهات أموف بجبانة ذراع أبو النجا مف ع د الملل أمنهتب الثاله
 
 
 

                                                 
28 GUIDOTTI, M. C.: «A Proposito dei Vasi con Decorazione Hathorica», EVO 1, 1978, 109-110.    
29 SÖDERBERGH, S.: «Preliminary Report of the Scandinavian Joint Expedition», Journal of the Sudan 

Antiquities Service XI, 1963, 57; ROMANO, The Bes-Image, 565. 
30 KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 173.  
31 RICHARDSON, S.: «Libya Domestica, Libyan Trade and Society on the Eve of the Invasions of Egypt», 
JARCE 36, 1999, 155; KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 173; PM. II, 183; ROMANO, The Bes-Image, 383, 382; 

HAYES, W. C., The Scepter of Egypt, II, New York, 1959, 276, FIG.169.    
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 الكرنك -من عهد سيتي األول بس أواني  .2.2
ار الشتتتمالو ب يئتتتة رأس المعبتتتود بتتتس علتتتى الستتتط  الدتتتارجو للجتتتدغطتتتا   ذاتأوانتتتو  ةصتتتور عتتتدد ستتتت
هيه ح تر  ،مناحر تهيو ذكرع انتصار سيتو األول  و سوريا وليبيا ضمف ،بالكرنللصالة األعمد، الكبرع 

  32بلوف أ ر  ولونت  دار ف وها تف باللوف األصةروقد لوف بدف  نا  بس  ،الملل يقدم الغنائم لثالوه طيبة
ةف لكل يوجد على جانبيف أثنيف مف الجر ريشو وياألول برأس بس يعلوها غطا  رأس  اإلنا تمي  غطا  

 ،الستتةليةى الشتتةاه لتتويح تتر بعيتتوف كبيتتر، وأنتت  صتتغير و تتم يبتتر  منتتف لستتاف يتتتدلى ع تتتاج ريشتتو أيضتتًا  امن متت
 JEةف قتد صتور يهتيط بترأس بتس علتى  نتا  متف الكلستيت مهةتوح بتالمته  المصتري بترقم يأف الجتر  ويإهتح

ووجتف بهواجتب الجمجمة، برأس بس بار ، نا  الثانو  تمي  أموف  أما غطا  اإل -عن -مف ع د توت 62124
أف الشتارب نتادرًا متا يح تر  تو  ويإهح ،عريضةمنهنو ألسةل ولبد، أسد  وشارب ،الجب ةكثيةة مرتةعة نهو 

ويعتتد هتتذا النمتتوذج األقتتدم التتذي يصتتور بتتس  ،الثالتته ا نتقتتالتصتتوير بتتس    أنتتف صتتار شتتائ  دتتإل عصتتر 
 ،(7شتتكل )وهتتده أمتتا غطتتا  اإلنتتا  الثالتته  قتتد أنةتترد بتترأس بتتس  ،يهتتيط برأستتف جتتواداف مرتبطتتًا بالجيتتاد هيتته

وعند قاعدتتف  وج متف الوعتول كمتا  تو اإلنتا   ،ويح ر مف بقايا صورتف تاجف الريشو وأذنف الصغير، المستدير،
  33األول

ر متتف مثيلت تتا  تتو أكبتت رابتت يإهتتح  تتو مإمتت  بتتس أف المستتا ة بتتيف األنتت  والشتتةاه العليتتا  تتو النمتتوذج ال
وصتتور علتتى  ،ولكإهمتتا شتتارب ولبتتد، أستتد عريضتتة وغطتتا  رأس أدتلتت  قلتتيًإ  تتو تةاصتتيلف ،لدتتامسالنمتوذج ا

كغنتتتائم هتتترب  تتتو منحتتتر أف هتتتذه األوانتتتو بهكتتتم وجودهتتتا    ورغتتتم(8شتتتكل )الوعتتتول قاعتتد، اإلنتتتا يف  وج متتتف 
   أف صتتتور، بتتتس تنتمتتتو للةتتتف  ،الةتتتف الستتتوري  لتتتىيصتتت  ه يمتتتة الملتتتل لألعتتتدا  ممتتتا يتتتوهو بصن تتتا تنتمتتتو 

-هيه أف غطا  الرأس ولبد، األسد، العريضة ح ترت ب تذا الشتكل علتى  دتار  سترير الملتل تتوت ،المصري
JE 62016أموف المهةوح بالمته  المصري برقم -عن 

34  
ولبتد، أستد  ،وأذف مستتدير، ،رغم طمس الشكل بشد، بتتاج عتريف و النموذج السادس ح ر غطا  بس 

   35وتمي  هذا النموذج عف سابقيف بوجود رأسو بقرتيف على جانبو القاعد،( 9كل ش)عريضة، 
 :مدينة هابو -الثالث  سمن عهد رمسيبس إناء  .3.2

نقش هذا اإلنا  على السط  التدادلو للجتدار الشترقو  تو صتالة األعمتد، األولتى بمعبتد رمستيس الثالته 
صتور  نتا   وقتد ،ثنتا  همإتتف  تو أستيا وليبيتاألتل علي تا الم استتولىهيه ح تر ضتمف غنتائم  ، و مدينة هابو

بمقتبف مت دوج مت يف و بتدف طويتل ب  و هتيف ح تر  نتا  بتس ،ةف ذو مقبف واهديبس بجوار  نا  بغطا  الجر 
 ،(10شتكل )األدترع ريشات كل من م مستقلة عف  دمسبس يرتدي تاج ريشو مكوف مف رأس بغطا  بشكل 

                                                 
32 THE EPIGRAPHIC SURVEY, “Reliefs and Inscriptions at Karnak, The Battle Reliefs of King Sety I”, OIP 107, 

Chicago, 1986, 41, 42; KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 173; RICHARDSON, Libya Domestica, 155.    
33 ROMANO, The Bes-Image, 389, 392; PRISSE D’AVENNES, E., Atlas of Egyptian Art, Cairo, 2000, 161; BRIEVA, F. 

V.: «Un Vaso con Representación de Bes en la Península Ibérica», Revista de Prehistoria y Arqueología de la 

Universidad de Sevilla II, 2002, FIG.6.    
34  

 ROMANO, The Bes-Image, 397, 400.    
35  

 ROMANO, The Bes-Image, 395.    
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وتوجتد  ،وهواجب مائلة طويلة تتهد عند نقطة بتصعلى األنت  ،ضيقةأما مإم  وجف بس  تمي ت بعيوف لو ية 
  36دطوط تمتد مف جانبو األن  ألسةل عبر الدديف

  :بجبانة شيخ عبد القرنة 65المقبرة رقم ببس أواني  .4.2
صورت مجموعة أوانو مف بين ا أوانو بس  و الج ة الجنوبية مف الجدار الشرقو للصالة المستعرضتة 

ضترائب تتم الهصتول األوانتو ضتمف  لهيته ح ترت تلت القرنة، و جبانة شي  عبد  65ف رقم أمو  -بمقبر، نب
هيتته صتتور الملتتل رمستتيس التاستت  يتقتتدم التتت ور   الملكيتتتة،والمنحتتر يقلتتد منتتاحر المعابتتد  أثيوبيتتا  علي تتا متتف

مف وقد اصطةت الج ية دل  الملل  و منحر مكوف  هتهور،رع  و هضر، المعبود، -المقدس للمعبود أموف
ربمتتتتا  تتتتو ع تتتتد  nb-Imnالصتتتتوام  الكاتتتتتب الملكتتتتو ومشتتتتر  أف هتتتتذه المقبتتتتر، تدتتتتص  مورغتتتت صتتتتةو ،أربعتتتتة 

كتاف يعمتل كاتتب  تو مقاطعتة أمتوف  Ii-m-sbAبواستطة شتدص يتدعى  اغتصب ا   أف المقبر، تم  ،هتشبسوت
ديتتد، متتف بين تتا وبالتتتالو أعيتتد نقتتش المقبتتر،  تتو ع تتد الملتتل الجديتتد بمنتتاحر ج ،متتف ع تتد الملتتل رمستتيس التاستت 

  37منحر األوانو التو تح ر مف بين ا أوانو بس
ولإلنتتا  غطتتا   ،م دتتر  ولتتف مقتتابف منهنيتتة  يتتف كتتل مقتتبف ب هتتر، ،Hsطوياال بشااكل أوانااي  إناااء .1.4.2

يرتتتدع تتتاج مكتتوف متتف دمتتس ريشتتات وعنتتد قاعتتد، كتتل ريشتتة  ،(11شتتكل )أمتتامو بشتتكل بتتس مصتتور تصتتوير 
و تم عتريف يبتر  منتف لستاف يتتدلى علتى  ،ب مقوسة  تو  عيتوف واستعةوالهواج ،واألذف مستدير، ،شكل دائري

ويهتيط  ،وشارب أتصل باللهية وغطى الةل بالكامتل ،وتح ر لبد األسد العريضة تهيط بالوجف ،الشةاه السةلو
   38  و ، أو بطة وبرأس بس رأس

لمشتكل علتى ذو مقبضتاف كتل مقتبف ينت تو ب هتر،، ويهتيط بترأس بتس ا ،Hsأواناي إناء طويل بشكل   2.4.2
هيئة غطا  رأسو  و ، أو بطة، ويح ر وجف بس  و تصوير أمتامو بتتاج مكتوف متف دمتس ريشتات، ولتف أذف 

، ويهتتيط بوج تتف لبتتد، أستتد (12شتتكل )لستتانف مستتتدير،، وأنتت  عتتريف، وعيتتوف صتتغير،، و تتم مةتتتوح يتتتدلى منتتف 
المنحتر ممتا يشتير  لتى  دتر صتور بتنةس  و ، أو بطتة  تو  نتا   وهيط بتف رأستيعريضة  ولقد ح ر رأس بس 

  39أف هذا الشكل الةنو داص بالةناف الذي رسم مناحر هذا الجدار
ويغطتو كتإ  ،در عتريف يتكوف مف  نا يف يستقراف  و أنا   (13)شكل  إناء فريد من أواني بس .3.4.2

ف كتتل من متتا يولإلنتتا  مقبضتت ، و ، أو بطتتة واإلنتتا يف غطتتا  يتوستتطف رأس بتتس يهتتيط بتتف متتف الجتتانبيف رأستت
ويح تر بتس  ،وتهتت التتاج دوائتر ،ريشمتف التيعلتو رأستف تتاج  ،وح ر بتس  تو تصتوير أمتامو ،منهنو ألسةل

                                                 
36 PRISSE D’AVENNES, Atlas of Egyptian Art, 147; KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 174; ROMANO, The Bes-

Image, 434; BÁCS, T. A.: “Remarks on a Nubian Tribute Scene", In Across the Mediterranean - Along the Nile, 

Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to László Török on the Occasion of His 75th 

Birthday, I, 361-378, Budapest, 2018. 371, FIG.6.  
37 PM. I, 139; BÁCS, In Across the Mediterranean - Along the Nile, 363, 364, FIG.2; BRUYÈRE, Deir el Médineh 

1934-1935, 59; KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 174; ROMANO, The Bes-Image, 436.     
38 ROMANO, The Bes-Image, 436.     
39 ROMANO, The Bes-Image, 441. 
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ومتتف الواضتت  أف رأس بتتس  تتو هتتذا اإلنتتا   ،و تتم مةتتتوح يتتتدلى لستتانف منتتف ،وأنتت  عتتريف ،بعيتتوف كبيتتر، واستتعة
  40ددم كغطا ستيلم  فتدتل  عف النماذج السابقة هيه يبدو أن

  :أواني بس المكتشفة والمصورة خالل الدولة الحديثة دراسة تحليلية لنماذج.3
 :الموضوعات المصورة على أواني بس.1.3

 بس واألحراش:.1.1.3
 لي تا، هيته ارتتبط كاد يدلو  نا  مف أوانو بتس متف تصتوير دغتل البتردي أو  دتار  نباتيتة تشتير ي   

شتارل بوضتوح  ولقد ،راش الدلتاتواجده بيف األهراش بصهداه أسطورية تتعل  بهماية المولود هور وأمف  و أه
سرعاف ما صتار موضتوع متيإد هتور وهمايتتف  تو و  ،الثاله وأمنهتب و الميإد المقدس لكل مف هتشبسوت 

 ،وبالتتتالو ركتت ت أوانتتو بتتس علتى تصتتوير دوره  تتو همايتتة المولتتود وأمتتف بشتتكل عتتام ،األهتراش موضتتوع شتتعبو
ديثتة  لتى أف  اد بشتكل كبيتر دتإل العصتر المتتصدر بستبب هكذا  اد أنتاج أوانو بس تدريجيًا دإل الدولتة اله

  41اإلقبال الشعبو علي ا
تصتتوير  شتتاعكمتتا  ،42يتتدل علتتى ارتبتتاط بتتس بتتالمعبود هتتور تمثتتال للمعبتتود بتتس يهمتتل هتتور علتتى كتةيتتف

يبتدو أف  ،43العصتر المتتصدر المعرو ة باسم لوهات هتور المنقتذ منتذ و أعلى لوهات هور السهرية رأس بس 
 تتو ديتتر  1348ف بتتس علتتى عنتت  األوانتتو الةداريتتة كمتتا  تتو اإلنتتا  التتذي عثتتر عليتتف بتتالمقبر، رقتتم تصتتوير وجتت

 ليصور رأس بس أعلى اللوهات السهرية للطةل هور   يما بعدتطور  44المدينة
جدير بالذكر أف لوهات هور السهرية كانت تنقش بنصوص ومناحر يستكب  وق تا المتا  ويتتم تجميعتف 

ليتنتاول منتف جرعتات منتحمتة تستاعده علتى الشتةا   هذا المتا  ويسم  للمريف بهمل ،اللوهة أسةل و هوف 
كمتتتا استتتتددم  تتتو طتتترد المتتترف ود تتت  األروح  ،هيوانتتتات و واهتتت  الصتتتهرا  الدطيتتتر، عتتتف أو لتتتدغاتمتتتف 

وبالتالو مف المرج  أف أوانو بتس قتد استتددمت  تو ستكب المتا  علتى اللوهتات الستهرية وكتذلل  تو  ،الشرير،
قتتتد ألقتتتت بحإل تتتا الةنيتتتة  46يتضتتت  ممتتتا ستتتب  أف أوانتتتو بتتتس وهتتتو أقتتتدم متتتف اللوهتتتات الستتتهرية  45تجميع تتتا

                                                 
40 

 ROMANO, The Bes-Image, 444. 
41 KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 25, 26; WIEDEMANN, A., Religion of the Ancient Egyptians, London, 

2003, 162, FIG.47. 
التمثال مهةوح بالمته  البريطانو ، رغم أف هذا التمثال يرج  للعصر البطلمو    أنف يوض  مدع عإقة بس بالطةل هور 42

 .61206 برقم

HALL, H. R.: «An Egyptian st. Christopher», JEA 15, I, 1929, I, PL.I. 
43 SEELE, K.: «Hours on the Crocodiles», JNES 6, 1947, PL. Ia. 

جدير بالذكر أف أقدم لوهات هور المنقذ الواق   و  تمساهيف والقابف على ثعابيف وعقارب عثر علي ا  و معبد للمل 
 رمسيس الثانو  و دير المدينة 

STRANDBERG, A., The Gazelle in Ancient Egyptian Art Image and Meaning, Uppsala, 2009, 142. 
44 

 GUIDOTTI, A Proposito dei Vasi, 110.   
45  KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 27,28; STRANDBERG, The Gazelle in Ancient Egyptian Art, 141. 

كانت تلل اللوهات التو تصور هور الطةل قابف على ثعابيف ويق  على تماسي  تمثل تعاويذ سهرية ضد جمي  الكائنات  46
 =وتلدغ، وقد استددمت ا  ي ،  و عإج ابن ا هور   التو تعف
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 ح تترت مناحرهتتا علتتى اللوهتتات الستتهرية وهتتوت بتتدادل ا قتتو، بتتس  ،اللوهتتاتتلتتل والعإجيتتة علتتى موضتتوعات 
متتل يشتتةو المرضتتو ويتط تتر بتتف األطةتتال والنستتا   تتو  تتتر، الهوأستترار التعاويتتذ الستتهرية  تتو شتتكل متتا  مقتتدس 

  وبعد الو د، 
  الساحر:بس .2.1.3

يتتدل علتتى ذلتتل بوضتتوح  نتتا  بتتس  ،يعتتد بتتس الستتاهر متتف أهتتم الموضتتوعات المصتتور، علتتى أوانتتو بتتس
متف دتإل العت    ،والتذي يعكتس قدرتتف  تو تترويف األ تاعو ، تو ديتر المدينتة 1348المكتش  بتالمقبر، رقتم 

  47يلفذعلى الناي الم دوج ليسهر ثعباف أمامف واق  على 
رنة هذا المنحر بمناحر الطةل هور على لوهاتف السهرية هيه يقت   تو  تمستاهيف ويقتبف بيديتف بمقا

أف المعبتتتود بتتس الستتتاهر يستتتهر نتتدرل  ،48ويعلتتو هتتتور دائمتتتًا المعبتتود بتتتس  تتو تصتتتوير أمتتتامو ثعتتتابيف،علتتى 
كف بهكم الثعابيف التو يقبف علي ا الطةل هور تهت هماية بس وتوجي اتف لكو يستطي  تجنب دطرها وليتم

   وبالتالو تح ر عإقة  نا  بس ومناحره بلوهات هور المنقذ مواج ت ا،الدبر، مف الممارسة و 
هيته أف صتور، بتس  ،يبدو  ف سهر بس التذي أنتقتل  لتى هتور أنتقتل كتذلل بالمثتل متف بتس  لتى اإلنتا 

 ت موسيقية مثل الناي و اد مف قو، سهر بس تصويره بآ ،على اإلنا  كانت كا ية إلكسابف قو، السهر وتصثيره
لتتل تشتتتت ت  تتوالهركتتات الراقصتتة الستتريعة ستتاعدت كتتذلل  ،الشتترأرواح طتترد ت ةت عاليتتاصتتو ألتصتتدر والتتد  
عنتف وأكتستب قتدر، تتد   ،وبالتالو أكتسب  نا  بس قو، ستهرية تهمتو مهتتواه التدادلو متف أي دطتر  ،األرواح

 يتتاتستتكوف الليتتل وحإمتتف لكتتو تستتعى نهتتو مهتو  تلتتل األرواح التتتو تستتتغل ،األرواح الشتترير، التتتو تهتتيط بتتف
ويشتي   ،وبالتتالو أمتتد دور  نتا  بتس ليهمتو المنت ل وستكانف،وتسعى نهو النائم لتتؤر  نومتف  إل سادهااألوانو 

   49والطمصنينة والسرور ويجلب الردا  بهةح المن ل ومهتوياتف مف عبه الشرالراهة النةسية 
  والحصان: فنيالجر مع بس  .3.1.3

نتتتا  بتتتس  تتتو منحتتتر غنتتتائم معبتتتد هتتتابو متتتف ع تتتد رمستتتيس  ل منةتتتردح تتتر بشتتتك كتتتل متتتف  نتتتا  الجتتتريةف وا 
أف الةناف  و منحر معبد الكرنل مف ع د سيتو األول قد جمت  كتل متف الجتريةف وبتس     ،(14)شكل الثاله

وري تلتل العإقتة متف دتإل الهيتواف األستط تتضت  ،بين متا مما يدل على وجود عإقتة مشتتركة ، و  نا  واهد
والتتتذي ح تتترت صتتوره  تتتو المقتتابر المصتتترية منتتتذ الدولتتة الوستتتطى  تتو البرشتتتا وبنتتتو ،المعتترو  باستتتم الجتتريةف 

ويح تر بجستد أستد مجتن  لتف  ،أي الهتار  sfr50وعر  أيضًا باستم  ،أي المم   TStSعر  باسم  هيه ،هسف
هيته  ،بمعنتى يطيتر axمتف الةعتل  والمشتتقة ،الطتائربمعنتى  axx تو الدولتة الهديثتة باستم  وعتر  ،صقررأس 

 و لوهات هور السهرية يجر  وح ر ،الهصافقرنت بعف النصوص المصاهبة للمناحر الهربية بينف وبيف 

                                                                                                                                                             

  149، 1998 ، ترجمة، مهرم كمال، القاهر،،مصر ومجدها الغابر ،مري، مارجريت=
47  BRUYERE, Deir el Médineh 1933-1934, 115. 
48  SAUNERON, S.: «Representation d'Horus-ched à Karnak», BIFAO 53, 1953, 53. 
49  

 KOZMA, Dwarfs in Ancient Egypt, 309; BRUYERE, Deir el Médineh 1933-1934, 115; SPENCER, P.: «Dance in 

Ancient Egypt», NEA 66, 2003, 112. 
50  

 MONTET, P.: «Notes sur les Tombeau de Béni-Hassan», BIFAO 9, 1911, 15. 
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بجنتتاهيف  axxصتور،  تح تتر  وبالتتالو ،غت الو  تو شتتكل تماستي  وعقتارب وثعتتابيف  األعتدا عجلتة هربيتة ويطتتص 
التتتو تتتربط بينتتف وبتتيف الهصتتاف  تتو المعتتارل للد لتتة علتتى ستترعتف الةائقتتة  تتو تعقتتب األعتتدا  وهتتو نةتتس الميتت ، 

  51الهربية
يتةقتاف  تو صتةات الممت   التذي يمت   األعتدا   همتاهيته أف كإ بتالجريةف،يتبيف مما سب  عإقة بس 

أنف يتة  م  الهصتاف  تو سترعة مطتارد، األعتدا   الهصتاف يعتد صتور،  الل ب، كماوالهار  الذي يشعل  ي م 
-بتتس المجتتن  التتتو ح تترت علتتى نمتتوذجيف متتف أوانتتو بتتس تعبتتر عتتف بتتس يبتتدو أيضتتًا أف صتتور،  ،للجتتريةف

وهتترق م  يإهتتح أيضتتًا  تتو النمتتوذج التتذي يجمتت  الجتتريةف الهصتتاف  تتائ  الستترعة  تتو تعقتتب األعتتدا  وتمتت يق م 
بتتيف بتتس والجتتريةف أف رأس الجتتريةف يعلتتوه أربتت  ريشتتات بينمتتا يعلتتو رأس بتتس المصتتور تصتتوير أمتتامو دمتتس 

علتى تةوقتف هيته يجمت  مت  قتو، الجتريةف قتو، الستهر لتذا وضت   تو المواج تة بينمتا تتولى مما قتد يتدل  ،ريشات
متا بر  ،أما تصوير بس م  الهصاف  يإهح عدم وجود ريشتات  تو  رأس كتل متن م، الجريةف الهماية الجانبية

 هيه لم يصور الةناف تهت قاعد، اإلنا  أعدا   ،أراد الةناف التعبير عف السرعة دوف البطش
  واإلوز: بس.4.1.3

ارتبطتت  ،52بجبانتة شتي  عبتد القرنتة 65ح رت رؤوس اإلو  مقترنتة بترأس بتس  تو  نتا يف متف المقبتر، 
ودترج من تا معبتود الشتمس  ،ي وضت  البيضتة األ ليتةذاإلو ،  و الةكر الدينو المصري القديم بشتكل الطتائر الت

ر الصتتتمت وهتتت م قتتتوع أي الصتتتائ  العحتتتيم هيتتته أف صتتتوتف كستتت Nggوعتتتر  باستتتم  ، تتتو هيئتتتة ذكتتتر اإلو 
رتتتبط بتتس التتذا كانتتت  هتتدع صتتور أمتتوف ذكتتر اإلو  التتذي تمتتت  بقتتو، الدلتت  وأمتلتتل الدصتتوبة  ولقتتد  ،الستتكوف

شتت بصوتف األرواح الشرير، يرتبط بس بصموف ذكر اإلو  الذي يرهب و ا  هكذا 53بالمعبود رع بوصةف أقنوم لف
 مهتواه  التو قد تستغل الصمت والسكوف لتقترب مف اإلنا  وتةسد

 : غزالةبس وال .5.1.3
 قتتد صتتورت عمليتتة ذبهتتف  ،غتت البالشتتر ومن تتا الضتتمف الشتتعائر الطقستتية ارتبطتتت الهيوانتتات التتتو تتتذب  

ضتتمف منتاحر هجتر، التتو د، غت ال علتتى ستبيل المثتال صتتور الملتل أمنهتتب الثالتته يتذب   ،علتى جتدراف المعابتد
لمنحتتر ذبتت  الغتت ال بصنتتف عتتدو ستتار  لعتتيف  وكثيتترًا متتا تصتت  النصتتوص المصتتاهبة ،المقدستتة بمعبتتد األقصتتر

  54 هدع صور المعبود ست غ الهيه أعتبر ال ،وجات

                                                 
51 LEIBOVITCH, J.: «Quelques Éléments de la Décoration Égyptienne sous le Nouvel Empire», BIÉ XXV, 

183-203, 1943, 186-193.   
52 

 ROMANO, The Bes-Image, 441-444. 
53 PINCH, G., Handbook of Egyptian Mythology, Oxford, 2002, 60, 101; WIEDEMANN, Religion, 121, 231; 

MERCER, S., The Religion of Ancient Egypt, London, 1949, 158; 

  88،79،43 م،2009 ،القاهر،، 1ج  ، )المعبودات( ،الديانة المصرية القديمة ،عبد الهليم ،نور الديف
54  

 JUNKER, H.: «Die Schlacht und Brandopfer im Tempelkult der Spätzeit», ZÄS 48, 1911, 72-75.   
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تهتت تد  أعناق تا التو  غ  فتناحر مناحر ال غ  فيتبيف مما سب  أف مناحر ذب  األعدا   و شكل ال
ويإهتح   55غت المنحر الجريةف الذي يجر عربة هربية ويطتارد هيوانتات و واهت  يتقتدم ا  ناحروت ، نا  بس

 بالم مة بس وهده قد يتم بمشاركة الجريةيف أو ينةرد  غ  ف و مناحر أوانو بس بصف د  أعنا  ال
 ،بمعبتتد الكرنتتل متتف ع تتد ستتيتو األول أوانتتو بتتس المصتتور،اإلنتتا  الستتادس متتف  يقتت  أمتتام هتتذا التةستتير

 ،  يمكف وص  البقر، بالعدوو  56بتصوير بقرتيف الغ  ف المصور، على جانبو قاعد، اإلنا  هيه تم استبدال 
 ةتو  ،وبالتالو يمكف مقارنتة البقتر، بالغ التة متف ناهيتة ومقارنتة الغ التة بتالمعبود،  يت ، وهتهتور متف ناهيتة أدترع

 ،ووجتدت هتهتور المعبتود هتور يبكتو  تو الصتهرا  ،أهداه الصراع بيف هور وست أنت ع األديتر عتيف هتور
وبالتتتالو  تت ف لتتبف الغ التتة قتتد شتتةى  ، تتو كتتإ العينتتيف  صرتتتد بصتتيراً  اصتتطادت لتتف غ التتة وهلبت تتا وستتكبت اللتتبف 

  irt57اسم العيف  irttالعينيف وربما ل ذا أشت  مف اسم اللبف 
لكتف األكثتر ترجيهتًا  األعتدا ،ض  مما سب  أف وجود البقر، أو الغ الة أسةل اإلنا    يعنو أن ما مف تي

 غ الة، ذه األوانو قد تهوي لبف بقر، أو لبف   اإلنا ،على مهتوع أف تصويرهما عند قاعد، اإلنا  جا  للد لة 
    ذا كاف نوع نادر جدًا وثميف يستددم كدوا  للعيوف  ةو هذه  لهمايت ا،ويكةو غالبًا وجود بس أعلى اإلنا  

علتتى مهاولتتة التعتتر   صهيانتتًا يستتاهم التصتتوير  تتو  بتتس،الهالتتة يهتتتاج همايتتة أشتتد بمشتتاركة الجتتريةف للمعبتتود 
 مهتوع اإلنا  

 بس:الرموز المصورة على أواني  .2.3
وجتات وجميع تا رمتو   وورمت  عتن  وعينت الشتمس،قترص  الرمو  من ا مفح ر على أوانو بس العديد 

ووجتتود تلتتل الرمتتو  بجتتواره أو بتتيف يديتتف تعنتتو أنتتف أمتلك تتا وصتتارت متتف  ،رتتتبط ب تتا المعبتتود بتتسالمعبتتودات 
 رمو ه  
 الشمس:  صقر  .1.2.3

هيته صتور  ،نمتاذج تلتل الدراستة يتبتيف ذلتل متف ،ر قرص الشمس على  دار  أوانو بسطغى تصوي
كمتا ح تر علتى شتكل  ،ج والتذي عثتر عليتف  تو الإهتوفا نا  اله لذي يتوسط منحرجانبو بس المجن  ا على

 1348وذلل على اإلنا  المكتش  بالمقبر، رقم  ،د  يهملف أثنيف مف أشكال بس يتوسط ما بس عا   الناي
شتتكل قتترص الشتتمس ويتت يف  Debeira تتو هةتائر  المكتشتت أيضتتًا أتدتتذ اإلنتا  العميتت  التتذي  ،و ديتتر المدينتتة ت

وأديترًا ،كما ح ر  و أغلب أوانو بس المصور، بالكرنل وهتابو  تو شتكل مقتابف مستتدير،  ،قاعف بس الراقص
  (15)شكل كت  اإلنا بجبانة شي  عبد القرنة  و شكل  هر، مستدير، تهت  65ح ر  و نموذج مف المقبر، 

يتتدل علتتى  ،صتتورتفب واقترانتتفلتتيس أدل علتتى ارتبتتاط بتتس بمعبتتود الشتتمس رع متتف اتدتتاذه هيئتتة األستتد بتتل 
هيه شكل التتاج بصربعتة رؤوس أثنتيف لألستد  ،بطيبة 93أموف رقم -ذلل بوضوح تاج عمود مركب بمقبر، قف 

                                                 
55 LEIBOVITCH, Quelques Éléments de la Décoration Égyptienne, FIG.15.   
56 ROMANO, The Bes-Image, 395; KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 177. 
57 STRANDBERG, The Gazelle in Ancient Egyptian Art, 182, 184. 
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أندمج بس كليًا م  معبتود و ، 58 اف للشمسويإهح أعلى جب ة بس دائرتاف ترم ،(16 شكل) بس ب يئةوأثنيف 
هيتته صتتور  تتتو شتتكل طةتتتل لتتف دصتتلة شتتتعر جانبيتتة ويجلتتتس  تتو   هتتتر،  ،متت  ن ايتتتة الدولتتة الهديثتتتةالشتتمس 
   60 كما ح رت العديد مف صور بس تمثلف يرتدي جلد أسد ،59اللوتس

متا يصتور وهتو لتذا كثيترًا  ،أعتبر بس معبود هارس لقرص الشمس يهميف مف أعدائف  تو هيئتة الثعتابيف
يإهتتح ادتتتإ  مكتتاف قتترص الشتتمس بالنستتبة لجستتد  ةوب تتذه الرؤيتت ،61يمستتل ب تتم  تتو يتتده أو يمتت ق م أشتتإ 

 ،هيه تح ر  و البداية بمهاذا، بطف بس ثم تمتد نهو عنقف  و شكل مقبضيف ،المعبود بس على أوانو بس
أستتف وتولتتد  تتو األ تت  هيتته يتتدمج ثتتم تنطلتت  لتعلتتو ر ثتتم تواصتتل المستتير  تح تتر أعلتتى كتةتتف ثتتم بمهتتاذا، وج تتف 

 الةناف ما بيف شرو  الشمس وتاج بس الريشو الذي يمثل أشعة شمس الشرو  
 ، قتد عتر  بصنتف يمثتل ال يئتة الشتعبية للمعبتود رع،يف بتس ورع بتالعإقتة الوطيتد،  مدعيتض  مما سب  

رتتبط او  ،بتيف الستما  واألرفمتا  ا متتدادوعبر بجستده عتف  ،بل وأعتبر الشكل البدائو لمعبود الشمس الدال 
يعنتو الشتعلة أو  bsستم ف اأهيته  ،بتسوصتور،  تو استم  ا رتبتاطيتجلتى ذال  ،بالشمس  تو مشترق ا ومغرب تا

دليتتل علتتى اإلقتتدام  ،المبتتادر والمتقتتدمكمتتا أف استتمف يعنتتو  ،الل تتب وبالتتتالو   تتو قتتبس متتف نتتور ووهتتج الشتتمس
التتتو تهتتاول منتت    تتو صتتور، المتترد، وثعتتابيف الميتتاه األ ليتتة الشتتر المقاتتتل قتتاهر aHA استتمف وأيضتتاً  ،والمواج تتة 

نتتف هينمتتا يقتتتهم العتتالم الستتةلو أو العلتتوي يبتتدد الحتتإم بضتتيائف  وبالتتتالو   ،62الشتتمس متتف الشتترو  كتتل صتتباح
 ويكسر الصمت بسرعة هركتف وصدبف 

 رمز عنخ:  .2.2.3
 وثيقة كالتالوارتبط رم  عن  بالمعبود شو هيه تشير نصوص التوابيت لتلل العإقة الا 

 
sA.k Sw anx rn.f 

  63" أبنل شو اسمف عن  "
                                                 

58 DAVIES, N. G., «The Work of the Robb de Peyster Tytus Memorial Fund at Thebes», BMMA 13, 1918, 

FIG.26. 
59 DE WIT, C., Le Rôle et le Sens du Lion dans L'Égypte Ancienne, Leiden, 1951, 226; WIEDEMANN, Religion, 167. 

أموف ومهةوح بالمته  المصري -عن -ح ر أيضًا رأس بس كتاج يعلو عمود البردي على جانبو  نا  عثر عليف بمقبر، توت
أو  ،ثيرًا ما تصور  و شكل ثعباف يتسل  سا  البردي كرم  للهمايةربما يمثل بس يؤدي دور واجيت التو ك، .EJ 62119برقم 

 يمثل مرهلة سابقة لح ور بس  و  اللوتس كمعبود شمسو 
STRANDBERG, The Gazelle in Ancient Egyptian Art, 68. 
60 DE WIT, Le Rôle et le Sens du Lion, 226.  
61 WIEDEMANN, Religion, 167. 
62 PINCH, Handbook of Egyptian Mythology, 118; MEEKS, Le Nom du Dieu Bes, 435; ERMAN & GRAPOW 

(eds.) 1926, vol. I, 473, 1-4, 476, 1, 217, 3. 
63 DE BUCK, A., The Egyptian Coffin Texts, II, Chicago, 1938, 35, spell 80; FAULKNER, R. O., The Ancient 

Egyptian Coffin Texts, I, England, 1973, 84; WILLEMS, H., The Coffin of Heqata (Cairo JdE 36418), Louvain, 

1996, 278; BAINES, J.: «Ankh Sign Belt and Penis Sheath», SAK 3, 1975, 16; HELLINCKX, B. R.: «The 

Symbolic Assimilation of Head and Sun as Expressed by Headrests», SAK 29, 2001, 63; 

 51-50 ،1996،القاهر،، أهمد قدري ومهمود ماهر طف، ترجمة، الديانة المصرية القديمة ،ياروسإ  ،تشرنو
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هيتته  ،بمعنتى  تتارغ Swyشتو مشتتت  متتف  فواستتم ،كتاف شتتو أهتتد أعضتا  التاستتوع  تتو متذهب هليوبتتوليس
هذا ال وا  عبرت عنف نصوص التوابيتت  ،يعبر عف الةضا  ما بيف السما  واألرف هذا الةضا  يشغلف ال وا 

  64رتبط أيضًا بشكل األسدامعبود مهارب شو عتبر وا ،بصنف الهيا، األبدية
كما صار بس معبر عف ا متداد متا بتيف الستما   ،جم  بس  و شدصيتف صةات شو المهارب واألسد

شو الممتد تنتقل الشمس  -بس وعبر جسد ،وكصنف أكتسب دور شو الةاصل ما بيف السما  واألرف ،واألرف
 وللتعبير عف ال وا  ح ر بس  و أهد نماذج الدراسة مجن    بالهيا، األبدية  تولد  و العالم األدر

 ا وجات يعين.3.2.3
 أعدا  أموف رعا دوصةت عيف هور  و تعويذ،  يقاد الشعلة بصن ا تطر 

 
 

 
r n sxi stA... irt 1r Hr dr xftyw n Imn-ra nb nswt tAwy m s(w)t .sn nbw 

  65رع سيد عروش األرضيف مف جمي  أماكن م"-"تعويذ،  يقاد الشعلة   عيف هور طارد، أعدا  أموف
 وص  الشعلة كعيف هور بصن ا عحيمة الل با 3129ورد أيضًا  و بردية مهةوحة بمته  اللو ر برقم 

 
Irt 1r wrt wsr hht r sswn Dt.f 

  66" عيف هور عحيمة القو، والل ب ستدمر جسده )أي العدو(
يشتتتت األرواح الشتترير، ويتتدمرهم وكتتذلل ينيتتر ستتب  أف عتتيف هتتور عبتترت عتتف الل تتب التتذي  ممتتايتضتت  

 ،68أيضتًا تميت  المعبتود هتور بطبيعتتف المهاربتة كمتا أنتف أتدتذ  لتى جانتب هيئتة الصتقر هيئتة األستد ،67الطري 
 همتل علتى كلتتا يتداه عتيف هتور ليشتتد شراستة  تو مواج تة أعتدا   ،وهكذا استتوعب بتس صتةات المعبتود هتور

 سم بس الذي يعنو الشعلة والل ب اهور بالشعلة و  وتباط عينوتصكد تلل العإقة مف دإل ار  ،رع
 تتو  يتوا تت  ،جمتت  بتتس صتتةات وطبيعتتة هتتور تتتدريجيًا   صتتار ابتتف إليتت ، وتجستتيد لطةتتل ولتتد و د، مبكتتر،

تلتل العإقتة تبتر  متف دتإل تصتوير بتس مت   ،ذلل مت  هتور التذي ولتد كطةتل ضتعي  وربمتا أيضتًا قبتل أونتف
 ف والصتقور ممتا يشتر ألرتبتاط وثيت  بتيف هتور وبتس  تو   األسود والقترود والغتمثل  ،هيوانات تتصل بالشمس

يضا   لى ذلل أف بس قد تهال  م  معبودات أعتبترت أقتانيم للمعبتود  ،بس -هيئة موهد، عر ت باسم هور
  69مرتو-وهور -ميف-توم وهور-هور مثل سوبد ونةر

                                                 
64 DE BUCK, Coffin Texts, 39, spell 80; FAULKNER, Egyptian Coffin Texts, 85; DE WIT, Le Rôle et le Sens du Lion, 

198. 
65 LEMM, V.: «Einige Bemerkungen zur Ceremonie des Lichtanzundens», ZÄS 25, 1887, 114. 
66 SCHOTT, S., Urkunden Mythologischen Inhalts, I, Leipzig, 1929, 51. 
67 MORET, A., Rituel du Culte Divin Journalier en Égypte, Paris, 1902, 10-12. 
68 DE WIT, Le Rôle et le Sens du Lion, 198. 
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 MALAISE, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 180, 181. 
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صتةات رع وهتتور وشتو وكتتذلل ذاتتتف  تو قتد جمتت   فأنتتج ايإهتح  تو مشتت د بتس المصتتور علتى  نتتا  الهت
وكتتذلل عبتترت ،كتتذلل بتتالجريةف  تتو ستترعتف ومطاردتتتف لألعدا ،رتبطتتت بالصتتقر هوراتلتتل األجنهتتة   ،الجتتريةف

 ،جمتت   تتو مإمهتتف األستتدية شتتكل األستتد رع وأستتود الشتتمس شتتو وهتتوركما ،عتتف ال تتوا  كتجستتيد للمعبتتود شتتو
يهمتل معنتى أنتف  قتد ،لمشت د األمتامو لتنةس اإلنتا وجود عينو هور بيف ركبتتو المعبتود بتس  تو اأف يإهح و 

تعبتر عتف معنتى وبالتالو تلل القوع المتجمعة  و بتس   هور الطري  ويرع ما تهت قدميف هيه تنير لف عين
  70وتعنو ال يئة الدةية أو السرية bs سمف مشت  مف كلمةاهيه يرع البعف أف  ،اسمف

شتتتكال المركبتتتة والتتتتو عر تتتت  صتتتطإهًا باستتتم رأس بتتتس ح تتترت  تتتو العديتتتد متتتف ا جتتتدير بالتتتذكر أف 
Pantheistic Bes هيتته تجستتد القتتدر، المطلقتتة لمعبتتودات الشتتمس ،وتعنتتو القتتوع الكونيتتة الموهتتد،  تتو بتتس، 

هيته يتددل بتلتل  ،ويرع البعف أف تلتل ال يئتة المركبتة تتةت  واستم بتس التذي يعنتو ال يئتة الدةيتة أو السترية 
وقتد ح تر  ، و ذاتف كل القتوعغير مهدد المإم  الدارجية يجم   كمعبود يةال يئة  و سيا  المعبودات الكون

تجتتتاوره  د طتتائر وبتتترأس بتتسستت يئتتة المركبتتتة  تتو العصتتر المتتتتصدر بشتتكل ربتتاعو األجنهتتتة واألذرع وبجلبتلتتل ا
  71رؤوس هيوانات أدرع

لتف مجتن  وقتد التذي ح تر متف دإج اتتة  تلل ال يئة السرية المركبة للمعبود بس ليس  قط م   نا  اله
هيتته جمعتتت رأس ،بتتس المصتور،  أوانتومت  أغلتتب منتتاحر أيضتًا تتةتت  ولكتتف  ،امتت ج بتتالمعبود رع وهتور وشتتو

بينمتتا حتتل بتتدف اإلنتتا   ،األوانتتووكتتذلل المعبتتود رع متتف دتتإل مقتتابف بتتس بتترؤوس الهصتتاف والجتتريةف واإلو  
 ،الكونيتة ال ائلتة التتو جمع تا بدادلتف تدةو القدرات المعبر عف بدف المعبود بس غامف ت ينف  دار  نباتية 

وبالمثل تلل القدر، تستطي  تيسير الو د، ودتروج ،شرو  معبود الشمس بسإم وتدمير أعدائف والتو مف شصن ا 
 الوليد  لى الهيا، بسإم  

 رمزية األلوان في أواني بس : .3.3
هتتاول لقتتد و  ،ف الثمينتتةوكتتذلل متتف المعتتاد صتتنعت أوانتتو بتتس متتف الةدتتار ومتتف األهجتتار مثتتل الةتتاينس

Prisse  و أف تضتاه 65مف دإل األلتواف التتو استتددم ا  تو توضتي  رستومف لألوانتو المصتور، بتالمقبر، رقتم
منتتاحر األوانتتو المصتتور،  التتتو تصتتاهب أهيانتتاً ويتضتت  أيضتتًا متتف النصتتوص  ،األلتتواف الهقيقيتتة لتلتتل األوانتتو

هيته يإهتح ،ف معتدف ثمتيف و در تت بصهجتار كريمتة كغانم على جدراف معابتد الدولتة الهديثتة أن تا صتنعت مت
ضتمف منحتر يشتمل  (17)شتكل أف أوانو بس المصور، على الجدار الشمالو لصالة األعمد، الكبترع بالكرنتل 

تقديم سيتو األول للغنائم  و هضر، ثالوه طيبة قد لتوف بتدن ا وتتاج بتس الريشتو بلتوف أدضتر  تو هتيف لتوف 

                                                 
70   EL-SAYED, À Propos de l’Activité, 464. ; FAULKNER, A Concise Dictionary, 84. 
71 KÁKOSY, L.: «Der Gott Bes in einer Koptischen Legend», AcAn XIV, 1966, 192; MALAISE, In The Oxford 

Encyclopedia of Ancient Egypt, 181; KAPER, O. E., The Egyptian God Tutu, A Study of the Sphinx-God and 

Master of Demons with a Corpus of Monuments, Paris, 2003, 93. 
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لثتتالوه طيبتتة  األول نص التتذي يعلتتو األوانتتو المقدمتتة متتف الملتتل ستتيتويصتت  التتو  ،وجتتف بتتس بتتاللوف األصتتةر
 ا 72كالتالوالمواد المستددمة  و صناعت ا 

 
 

 
msy inw in Hm.f n it.f Imn-Ra HD nbw xsbd mfkAt aAwt nbwt Spsy 

ألهجار (  ضة وذهب و  ورد وتركوا  وكل امف رع )المصنوعة-" تقديم الغنائم بواسطة جإلتف ألبيف أموف
   73"الكريمة 

األلتتتواف األكثتتتر شتتتيوعًا  تتتو أوانتتتو بتتتس هتتتو األ ر  يليتتتف األهمتتتر ثتتتم األستتتود والبنتتتو وأهيانتتتًا األصتتتةر 
  74واألبيف
  األزرق:اللون  .1.3.3

أو  المعبتود،هيته لتوف بتف شتعر  بتس،مستددمة  و تلتويف شتكل ال األلواف و مقدمة اللوف األ ر  يصتو 
كمتتا يمتتتد أيضتتًا هتتذا اللتتوف متتف  لل أستتةل كتتل ريشتتة  تتو شتتكل دائتتر، ح تتر  تتو قمتتة ريشتتات غطتتا  التترأس وكتتذ

 الرأس  لى الوجف وقد يشمل منطقة الصدر والذراعيف 
ويعبتر  ،75النقتو للد لتة علتى التإ ورد الهقيقتو mAaوعتاد، تتبعتف كلمتة  xsbD ر  باستم األيعر  اللوف 

وكانتتتت الشتتتمس  ،76الشتتتمس كتتتل يتتتومقتتترص  يولتتتد من تتتا تتتتووكتتتذلل الميتتتاه األ ليتتتة الاللتتتوف األ ر  عتتتف الستتتما  
ترمتت  للستتما   ،رع بشتتر،  رقتتا - صتتاعدًا كتتاف للمعبتتود أمتتوف 18ومتتف األستتر،  ،طةتتل التتإ وردبة تعتتر  قر شتتالم
وبالتتتتالو وجتتتود اللتتتوف  ،77وتميتتت ه عتتتف بتتتاقو المعبتتتودات بوصتتتةف ملتتتل المعبتتتودات ،ميتتتاه األ ليتتتة التتتتو يعبرهتتتالول

ودليتتل علتى ددولتتف منطقتة الستتما  والميتاه األ ليتتة  ،بمعبتتود الشتمس األ ر  علتى جستد بتتس دليتل علتتى ارتباطتف
 ليولد مف جديد 

  اللون األحمر: .2.3.3
هيتته يح تتر علتتى  ،   تتو ترتيتتب األلتواف ال امتتة المميتت ، لشتتكل بتسر اللتتوف األ   يتصتو اللتتوف األهمتتر بعتد

تددم  تتو تلتتويف األشتتكال كمتتا قتتد يستت ،وأهيانتتًا العيتتوف ،واللستتاف ،ويستتتددم  تتو تلتتويف اليتتديف ،التتبطف واألرجتتل
 الدائرية أسةل ريشات غطا  الرأس بالتبادل م  األ ر  

                                                 
72 RICHARDSON, Libya Domestica, 157; KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 175; THE EPIGRAPHIC SURVEY, 

Reliefs and Inscriptions at Karnak, 100; PRISSE D’AVENNES, Atlas of Egyptian Art, 149. 
73 HANSEN, S., Historische Inschriften der 19 Dynastie, I, Bruxelles, 1933, 9; KITCHEN, K. A., Ramessid 

Inscriptions, I, Oxford, 1975, I.23.  
74  

 KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 93. 
75 PINCH, G.: “Red Things the Symbolism of Colour in Magic”, In Colour and Painting in Ancient Egypt, 182-

185, London: 2001, 182. 
76 WILKINSON, R. H., Symbol and Magic in Egyptian Art, London, 1994, 107. 
77 ROBINS, G.: “Color Symbolism”, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 291-294, Oxford: 2001, 292, 

293. 
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لتتف مح تتر وبالتتتالو كتتاف  ،قتتوي جتتدًا ودطيتتر لكنتتف أيضتتًا واهتتب للهمايتتة وللهيتتا،لتتوف  dSrاللتتوف األهمتتر
ذا ميتت  هتت ،القتتوع المعاديتتة للهيتتا، والهضتتار، رتتتبط باألعتتدا  وبالصتتهرا  التتتو تجلتتبا قتتد  ،دتتر  يجتتابو ستتلبو و 

كانت نماذج متف الشتم  األهمتر لذا ، رم  الةوضى التو ت دد النحام الكونواللوف بشكل أساسو المعبود ست 
ل تذا أمتا الجانتب اإليجتابو  ،تصن  وتهر  بداية مف العصر المتصدر للد لة على تدمير ست والثعباف أبو يس

 ،ا وهرارت تتتا لت تتتب األرف الهيتتتا،  تتتو لتتتوف الشتتتمس عنتتتد شتتتروق ا وغروب تتتا والتتتتو تغمتتتر األرف بتتتد ئ  اللتتتوف
لتتوف التتدم تلتتل  ويمثتتل اللتتوف األهمتتر ،يتتة تتميتت  بنقطتتة همتترا   تتو أهتتد أركان تتااوجتتات رمتت  الهم ووكانتتت عينتت

ويعبتتتتر كتتتذلل عتتتتف الغضتتتتب  ،القتتتو، المةيتتتتد، أو المتتتدمر، هيتتتتهكمتتتتا يعبتتتر عتتتتف النتتتار  ،المتتتاد، المتعلقتتتتة بالهيتتتا،
كتتف  ف استتتددمت قتتدرات ا  تتو المستتار الصتتهي  تصتتب  ذات قتتو،  األشتتكال الهمتترا  كانتتت دطيتتر، ل ،والشراستتة

  78 ائقة  و الهماية
وجتات التتو  ونيتراف بتس ورع وعينترتبط اللوف األهمر  و شكل بس بالجانب اإليجابو   و معبر عف ا

عتتف الغضتتب والشراستتة داصتتة هتتيف  لتتوف معبتتركمتتا أنتتف  ،اجتمعتتت لتتتدمر أعتتدا  الشتتمس المعترضتتيف لطريق تتا
تلل القو، اإليجابية تمن   و الن اية ميإد  ،هالوف بف يدتعبر عف دم األعدا  هيف يو  ،المعبود بسح ر بعيف ي

 جديد للشمس وهيا، جديد، للكوف 
 اللون األصفر: .3.3.3
ويعبر هذا اللوف عف لتوف الشتمس المترتبط  ،الذي يتدرج هتى البرتقالو بشر، بس باللوف األصةر تلون 

ورغم أف  ،للكياف المقدس  المعبودات كاف لهم ا مف الذهب الدالص اً ورم   ،بديةلأل اً بلوف الذهب لذا كاف رم  
هيه يح ر المعبود  ،مناحر المعبودات على جدراف المعابد وغيرها لم تصدذ بشرت ا لوف اللهم الذهبو    نادراً 

صتتتةر عتتتف طبيعتتتتف   بالتتتتالو تعبتتتر هيئتتتة بتتتس الملونتتتة بتتتاللوف األ79ببشتتتر، بنيتتتة مائلتتتة لإهمتتترار كبشتتتر، الرجتتتال
 وتعبر عف اقترانف بالشمس  و جمي  مراهل ا  ،المقدسة كمعبود

  اللون األخضر:.4.3.3
اللتتوف  ويرمتت  ،بمدصتتص بتتردي wADالكلمتتة الدالتتة علتتى اللتتوف  توكتبتت ،ح تتر أيضتتًا كصهتتد ألتتواف بتتس

يجتتابو وستتليم ومو تت  اللوف وبالتتتالو كانتتت عتتيف هتتور عتتاد، متتا تلتتوف بتت ،األدضتتر لكتتل متتا هتتو نتتا   ومةيتتد وا 
بالبردي وكذلل ألن ا كانت سيد،   رتباط اارتبط هذا اللوف بهتهور  ،للتعبير عف قو، وسإمة عينف ،األدضر
رتبط بالشمس اكما  ،الدضرا  قيمة كانت تستدرج مف مهاجر سينا  األهجارهيه أف أكثر ، mfkAtالتركوا  

بميإد الشمس وصار بشير ب عاد، المتيإد للوف وبالتالو ارتبط هذا ا ، قد وصةت أشعت ا عند الةجر بالتركوا 
وتميتت   ،ويعنتتو استتم ا الدضتترا  هاميتتة مصتتر الستتةلى WADytكمتتا كتتاف لتتوف للمعبتتود،  ، تتو الستتيا  الجنتتائ ي

                                                 
78 OWUSU, H., Egyptian Symbols, London, 2000, 48; PINCH, In Colour and Painting in Ancient Egypt, 183, 184; 

WILKINSON, Symbol and Magic, 106, 107; ROBINS, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 292; BRUYÈRE, 

Deir el Médineh 1934-1935, 95, 96. 
79 PINCH, In Colour and Painting in Ancient Egypt, 184; WILKINSON, Symbol and Magic, 108; ROBINS, In The 

Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 292. 
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وقدرتتف للمعبتود بتس عتف شتبابف وقوتتف وهيويتتف  األدضتر اللتوف هكذا عبر 80أو ير ببشر، دضرا  كرم  للبعه
عاد، ميإدها   على هماية الشمس وا 

  اللون األسود: .5.3.3
برا  مإم  بس مثل العيوف والهواجب والشتارب واللهيتة و تو تهديتد اإلطتار  استددم اللوف األسود  و 

وبالتتالو همتل معنتى  ،kmtف مصتر الستودا  ر معبتر عتف دصتوبة أ kmكاف اللوف األستود  ،لجسدهالدارجو 
وعتر  المعبتود أو يتر بتالمعبود  ،  للعتالم الستةلو هيته يتجتدد متيإد الشتمس كتل ليلتةويرمت ،الدصوبة والتجتدد

  81عه الموتى وبدصوبة أرف مصربالعالم السةلو وبب  رتباطفاألسود 
 اللون األبيض:  .6.3.3

 ،نحتترًا لصتتناعة أوانتتو بتتس متتف الةضتتة لتتذا لعتتب هتتذا اللتتوف دور هتتام  تتو رم يتتة اإلنتتا  وشتتكل المعبتتود
هيتته يغمتتر نتتور  ،كمتتا توهتتدت  كتتر، اللتتوف األبتتيف متت  الضتتو  ،رتتتبط بالط تتار، والنقتتا ا HD تتاللوف األبتتيف 

   82واستددم اللوف األبيف للد لة على القمر ،الشمس األرف عند ب وغ الةجر
جمتت   تتو شدصتتف كتتل أطيتتا  القتتوع القتتادر، علتتى دهتتر قتتوع  أف المعبتتود أوانتتو بتتسيتضتت  متتف ألتتواف 

بدايتتة متتف الدولتتة  اكتستتبت لتتذا ،وانتتو قتتدر، ستتهرية  ائقتتة  تتو الهمايتتة والعتتإجهتتذه األ امتلكتتتوبالتتتالو  ،الشتتر
 تو  هيته يهمتو الستيدات ،الذي يعنو اسمف أيضتًا الهتامو والهتارسشعبية نابعة مف شعبية معبودها الهديثة 

وانتو استتددام تلتل األومتف المترج   ،ثنتا  الجمتاعأا  النوم و أثن هرسيويهمو و  ،األطةالويهمو  ،وقت الو د،
علتتتى د تتت  الشتتتر بكتتتل  القتتتدر، دار  تتتا وألوان تتتا ببتتتس أوانتتتو   قتتتد جمعتتتت ، لتتتى جانتتتب استتتتددام ا ك نتتتا كتمتتتائم 
  83أشكالف

 خالل الدولة الحديثة:السمات العامة المميزة لشكل بس  .4
 مجرى الدموع: .1.4

ود مركتب تمي ت وجوه بس بمجرع الدم  الممتد مف  اوية العيف ألسةل، يتض  ذلل مف دإل تتاج عمت
بجبانة طيبتة متف ع تد الملتل أمنهتتب الثتانو،  تتاج العمتود مركتب متف أربعتة رؤوس،  93بمقبر، قف أموف رقم 

رأساف ألسد ورأساف للمعبود بس، الذي يلعب دور الشرس والقبتي  و تو ذات الوقتت دور الم ترج اللطيت ، وقتد 
هتتتةح الشتتكل بةتتم بشتتري يح تتر منتتف صتت  تميتت  بتجاعيتتد علتتى األنتت  وبقنتتا، دمعيتتة تمتتتد متتف  اويتتة العتتيف، وأ

ومف تهتف يتدلى لساف بس، كمتا ح ترت  تو هتذا الشتكل م تار، الةنتاف  تو توهيتد أذف بتس مت   العلوياألسناف 
  84أذف األسد
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 تجاعيد الوجه السميكة:  .2.4
تح ر تلل السمة بوضوح على  نا  مف الةدار يرج  لعصر هور مهب عثر عليف  و سدمنت بالمقبر، 

ستتم  همتترا   12اإلنتتا  يمثتتل قتتارور، صتتغير، ارتةاع تتا  ،JE46996ومهةتتوح بتتالمته  المصتتري بتترقم  406رقتتم 
(، ربمتتا صتتنعت بعجلتتة الةدتتار وتتتم 18اللتتوف مصتتقولة ول تتا عنتت  طويتتل ضتتي  ذو ها تتة بتتار ، للدارج)شتتكل 

مح تر  لصق ا علتى كتت  اإلنتا  ، ومعالجتة الستط  بالكامتل بطبقتة همترا  تتم صتقل ا ممتا أضتةى علتى اإلنتا 
دتر لإلنتتا   قتتد بترا ، ونهتتت الستط  الدتتارجو لإلنتا  بمإمتت  وجتف بتتس علتى جانتتب واهتد  قتتط أمتا الجانتتب اآل

، ثم تم التربط بين متا وتنعتيم دتط استددام قالبرسمت عليف  هر، لوتس، وقد صن  اإلنا  مف ج ئيف يدويًا أو ب
مجعتتد، ترتةتت  نهتتو الجب تتة الناعمتتة، اللصتت  الرأستتو، وتح تتر مإمتت  بتتس كالتتتالو ا أذف مستتتدير،، وهواجتتب 

وعيتتوف دقيقتتة، وأنتت  عتتريف، وطيتتات متتف تجاعيتتد ستتميكة تمتتتد متتف نقطتتة أعلتتى األنتت  وتتجتتف ألستتةل عبتتر 
ولساف نهيل يتدلى على الشةاه السةلية، ويهمل الةل بصكملف دطتوط  ،ديف، و م عريف جدًا، وشةاه غليحةالد

را  بعف مإم  وجف بس مثل العيوف والهاجبيف والشارب متجاور، مرسومة  وقد استددمت صبغة سودا  إلب
دتتر نقتتش عليتتف استتم الملتتل هتتور مهتتب، ألف  واللهيتتة  وقتتد ستتاعد  تتو تتتصري  هتتذا اإلنتتا  العثتتور عليتتف متت   نتتا  

  85التجاعيد السميكة للمإم  قد عر ت دإل الدولة الوسطى أو عصر ا نتقال الثانو
مثل هذه األوانتو التشتكيلية بتذلوا ج تد كبيتر  تو   التة أي  صنعوا يف  ف الهر ييف الذ Bourriauو قًا لتت 

 ثتتار دارجيتتة ناتجتتة عتتف عمل تتم، ممتتا أنتتتج منهوتتتات  داريتتة صتتغير، و تتو ذات الوقتتت استتتددمت ك نتتا  يدتتدم 
أغتتتراف الهيتتتا، اليوميتتتة، هيتتته استتتتددمت تلتتتل األوانتتتو  تتتو هةتتتح نتتتوع متتتف ال يتتتوت الثمينتتتة مثتتتل  يتتتت شتتتجر، 

  86المورينجا
 الجمجمة إلى فصين:  ميتقس .3.4

ح ر الدط الرأسو الذي يقسم جب ة بس  لتى  صتيف  تو ع تد أمنهتتب الثالته، هيته يح تر هتذا الدتط 
، واستتمرت تلتل الستمة دتإل CG. 51112بشتكل بتس المنهتوت علتى ح تر مقعتد مهةتوح بتالمته  المصتري 

كلستتيت مهةتتوح بتتالمته  أمتتوف كمتتا يتضتت  متتف دتتإل  نتتا  متتف ال-عتتن  -عصتتر العمارنتتة ودتتإل هكتتم تتتوت
،وقتتد عثتتر باإلنتتا  علتتى  ثتتار متتاد، للتجميتتل عنتتد اكتشتتا ف بمقبتتر، تتتوت عتتن  أمتتوف، JE 62119المصتتري بتترقم 

ويصتور المشت د هتول بتدف اإلنتا  مشت د للصتيد هيته أستود وكتإب صتيد تطتارد غ التة، ولإلنتا  غطتا  بشتكل 
ي ويعلوهما رأس بس الممي ، بجب تة مقستومة  لتى أسد راقد، ويهيط بجانبو اإلنا  عموداف كل من م بتاج البرد

  87 صيف بدط رأسو
                                                 

85 Kaiser, Water, Milk, Beer and Wine, 161,162; ROMANO, The Bes-Image, 387; FRANZMEIER, H.: «News from 

Parahotep the Small Finds from his Tomb at Sedment Rediscovered», JEA 100, 2014, 167; PETRIE, F. & 

BRUNTON, G., Sedment, I, London, 1924, 25. 
86 BOURRIAU, J.: “Pottery and Clay Figure Vases”, In Egypt's Golden Age the Art of Living in the New kingdom 

1558-1085 BC, 77-106, Boston, 1982, 101. 
87 ROMANO, The Bes-Image, 347,378; BRIEVA, Un Vaso con Representación de Bes, FIG.4; SZPAKOWSKA, K.: 

“Feet of Fury, Demon Warrior Dancers of the New Kingdom”, In Studies in Honour of Anthony J. Spalinger 

on the Occasion of his 70th Feast of Thoth, 313-323, Prague: 2016, 317; STRANDBERG, The Gazelle in Ancient 

Egyptian Art, 68, 69. 
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 خالل الدولة الحديثةعلى األواني بس  شكل تطور .5
أما  يمتا  الهديثة،ح ر بس بتصوير أمامو وجانبو  و الدولة الوسطى وأستمر هذا الن ج دإل الدولة 

 نتتا   علتتىتصتتوير جتتانبو بتتس  تتو لكتتف ح تتر أيضتتًا  ،يدتتص أوانتتو بتتس  كتتاف التصتتوير األمتتامو هتتو الطتتاغو
كمتا ح تر ثإثتة متف أشتكال  ،بجبانتة شتي  عبتد القرنتة وتميت  بمقتبف واهتد أيضتاً  65واهد صور بالمقبر، رقتم 

  88 و دير المدينة 1348بس بتصوير جانبو على اإلنا  المكتش  بالمقبر، رقم 
   أف النمتتوذج  ،هصتور بتتس بلستاف ممتتدود وتتاج ريشتتو ألول متر، متتف ع تد هتشبستتوت وتهتتمس الثالتت

أمتوف تضتمف ثتتإه -عتن -د أدنتاتوف وتتتوت تاألول متف أوانتو بتس والتتذي عثتر عليتف  تو العمارنتتة والمتؤرخ بع
ربمتا أف الةنتاف التذي  دتر  اإلنتا  أهتتةح بالتقاليتد  ،89 تو أي متن م بتار  اللستافصور للمعبود بس   يح تر 

 القديمة التو كانت قبل ع د هتشبسوت 
ألول متتر، نقبتتة طويلتتة م ينتتة بصنمتتاط مدتلةتتة متتف الهلتتو كتتالعقود منهتتتب الثتتانو أرتتتدع بتتس متتف ع تتد أ

واألساور  ولقد ح رت نقبة بس مف دإل الدراسة م ينتة بشتبكة متف دتر  أو مرقطتة ويتتدلى من تا هت ام مت يف 
  90در أ قو يمتد أمام بس أثنا  هركتف السريعة بمناحر أو ل ا ه ام رأسو و 

والتذي ربمتا استتل م  ،91أول ح ور للمعبتود بتس المجتن  علتى الةدتار واآلثتارش د عصر الدولة الهديثة 
 منف الةناف  يما بعد تصويره بصربعة أجنهة دإل العصر المتصدر والعصور التالية 

بجستتد قتت م بطنتتف ولكتتف دتتإل الدولتتة الهديثتتة ح تتر  ،ح تتر بتتس  تتو الدولتتة الوستتطى بقتتوام طويتتل نهيتتل
  92مف مر وعة مف الدل  د لة على الرقص والهركة السريعةمنتةدة وقدماه مقوسة للدارج وقد

أمسل بس  و الدولة الوسطى بثعابيف أضي   لي ا  و الدولة الهديثة سكاكيف وسيو  وأستلهة وبتردي 
وح تر هتامًإ علتتى  ،ومتف دتتإل دراستة أوانتو بتتس ح تر بمشت د  ريتتد يستهر ويتروف الثعبتتاف ،ولتوتس وتمتائم
كمتا أف أوانتو بتس المصتور،  در تت بنباتتات  ،سغالبتًا بصتهبة البتردي واللتوت وح ر ،وجات ويديف تميمة عين

  93أو صور  و ن اية مقابض ا  هر، البردي
 ،عتت   بتتس دتتإل الدولتتة الهديثتتة علتتى عتتدد قليتتل متتف اآل ت الموستتيقية من تتا التتد  والم متتار المتت دوج

همايتتتة وقتتتت المتتتيإد وكتتتذلل بتتتيف بتتتس العتتتا   وبتتتيف ال وفولقتتتد ربتتتط البتتتاهث ،هيتتته صتتتورت علتتتى أوانتتتو بتتتس
  94الدصوبة

 اد دإل الدولة الهديثة رستم بتس علتى جتداراف المنتا ل  قتد صتور علتى جتدراف الهتر ييف وكتذلل قصتر 
هيه ح تر  ،كما صور على جوانب اآلسر، وقوائم ا وعلى المقاعد ،95غرب طيبة أمنهتب الثاله  و الملقطة

                                                 
88 ROMANO, The Bes-Image, 439, 440; BRUYÈRE, Deir el Médineh 1933-1934, 115. 
89 STEVENS, Private Religion, 168. 
90 BRUYÈRE, Deir el Médineh 1933-1934, 115; SÖDERBERGH, Preliminary Report, 57. 
91 PETRIE, Kahun and Gurob, PL.17. 
92 KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 17, 18; ROMANO, The Bes-Image, 565. 
93 THE EPIGRAPHIC SURVEY, Reliefs and Inscriptions at Karnak, PLS. 8, 26; BRUYÈRE, Deir el Médineh 1933-1934, 

FIGS. 48, 49. 
94 KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 33.  
95 

 MALAISE, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 180. 
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على اآلثتار  وانتشار هيئة بسو  شل أف  ياد، شعبيتف  ،96أسةل سرير هتشبسوت يساعد  و ميإدها المقدس
 صوره على األوانو  انتشاركذلل  و  انعكست

كمتا شتكلت  ،97واستددمت  تو ستيا  التو د، قمعية العن  جرار بسح رت ألول مر،  و الدولة الهديثة 
 شتكل قنينتة صتغير، تو بتس أوانتو  أيضتًا وجتدت  98ربما استددمت لهةح ال يوت النتادر، ب يئة رأس بسأوانو 

  99مف المرج  استددام ا لهةح السوائل داصة الما 
شتت دت الدولتتة الهديثتتة تطتتور هتتام  تتو شتتكل وصتتناعة أوانتتو بتتس والتتتو صتتورت علتتى جتتدراف المعابتتد 

وأشتتتارت النصتتتوص المصتتتاهبة لمنتتتاحر تلتتتل األوانتتتو أن تتتا صتتتنعت متتتف التتتذهب والةضتتتة والتتتإ ورد  ،والمقتتتابر
ولقد تمي ت تلتل األوانتو بترأس بتس  ،مما يعكس أهميت ا وأهمية مهتواها ،الكريمةوالتركوا  ومف كل األهجار 

  100يهيط ب ا رؤوس الجريةف والجياد واإلو  واهتةحت غالبًا بمقابف مستدير، تعبر عف الشمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96  Naville, E., The Temple of Deir el Bahari, II, London, 1896, PL. LI; DE WIT, Le Rôle et le Sens du Lion, 226. 
97  

 KAISER, Water, Milk, Beer and Wine, 27.  
98  

 BOURRIAU, Pottery and Clay, 101. 

مصطل  الجر، قمعية العن  أطل  على الجرار طويلة البدف التو تمتلل عن  طويل يشبف القم ، وعاد، ما يكوف ل ا قواعد 
مستدير،، وأهيانًا تح ر الجرار قمعية العن  بهجم صغير وبقاعد، مسطهة، وقد أنتشر هذا الطرا  مف األوانو دإل األسرتيف 

 عشر، والتاسعة عشر، الثامنة 
Aston, Egyptian Pottery, 13.  
99  

 BOURRIAU, Umm el Gaab, 75. 
100 KITCHEN, Ramessid Inscriptions, I.23; RICHARDSON, Libya Domestica, 157; KAISER, Water, Milk, Beer and 

Wine, 175; THE EPIGRAPHIC SURVEY, Reliefs and Inscriptions at Karnak, 100.  
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 النتائج: 
 اأهم نتائج الدراسة الوصةية والتهليلية

  ، مف األسر، الثامنة عشر بداية  و  دار  الةدار  ستددم المصري القديم صور، بسا -
 ،بسمات عامة  و مإم  المعبود بس ،النص  الثانو مف األسر، الثامنة عشر  بداية مفتمي ت أوانو بس  -

وتقسيم الجمجمة  لى نصةيف عبر دط رأسو يمتد مف  ،تجاعيد الوجف السميكة ،مف هيه  برا  مجرع الدموع
 الجب ة نهو الجمجمة 

وذلل لح ور بس المجن  عليف باإلضا ة  لى  ،ج المكتش   و الإهوف مف النماذج ال امةايعد  نا  اله -
 وجود العديد مف الرمو  المصاهبة لف 

هيه يجم  ما بيف هتهور مف دإل الثدي البار  وبيف  ،وغنو بالتةاصيلنموذج دير المدينة نموذج  ريد  -
كما تمي   ،سيًا مف دإل الربط بينف وبيف شكلف األنثوي بستويعبر عف شدصية بس الم دوجة جن ،بس

 لجانبو للمعبود بس على  نا  واهد ابالجم  بيف التصوير األمامو و 
وتشمل  تر، تاريدية تمتد مف ع د  ،تمثل أوانو بس المصور، دإل الدولة الهديثة ثإثة عشر، نموذج -

 مهب وهتى ع د الملل رمسيس التاس  -الملل هور 
بالمعابد المصرية يوجد على الجدار الشرقو للةنا  الةاصل بيف الصرهيف أقدم نموذج ألوانو بس المصور،  -

 مهب -التاس  والعاشر بمعبد أموف بالكرنل مف ع د هور
هيه عثر عليف كغطا   ،،استددام رأس المعبود بس كغطا  لألوانو منذ منتص  األسر، الثامنة عشر تم  -
 سام أموف بجبانة ذراع أبو النجا بطيبة مف ع د أمنهتب الثاله نا  بمقبر، هوي ر إل
ح ر أقدم نموذج إلنا  بس يجم  بيف رأس بس وبيف رؤوس الديول ضمف مناحر الجدار الشمالو لصالة  -

 عبد أموف بالكرنل مف ع د سيتو األول ماألعمد، الكبرع ب
 ريةف األسطوريأوانو بس المصور، برأس بس يهيط ب ا رؤوس الجبعف تمي ت  -
جمعت أوانو بس المصور،  و أكثر مف نموذج بيف رأس بس ورؤوس اإلو   و تشكيل  نو يعبر عف  -

 رع الدال  -ارتباط بس بالمعبود أموف
لح ور بداية كما  و اإلنا  المكتش   و دير المدينة يعد تصوير رأس بس على عن  األوانو الةدارية  -

 التو أكتش  أقدم ا بمعبد رمسيس الثانو  و الدير البهري  ،رأس بس أعلى اللوهات السهرية
 إ يكاد يدلو  نا  مف تصوير  ،تنوعت الموضوعات المصور، على أوانو بس ويصتو  و مقدمت ا األهراش -

 ود  دار  نباتية تشير  لي ا جاألقل و  ىبس بيف األهراش أو عل
برا  دوره  و  دضاع الثعباف لسهره  ،بسيعد بس الساهر مف أهم الموضوعات المصور، على أوانو  - وا 

 بسإح الع   على الناي الم دوج والد  
بصجنهة هور الصقر مف دإل  كما ترتبط أجنهتف ،المجن بالجريةف ف رتباطاصور، بس المجن  عف  تعبر -
ر، وربما كانت تلل الصو   شو -عف توهده م  المعبود شو مف دإل اسمف بسأيضًا  تعبرو  ،بس-سمف هورا
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بس ذو األرب  أجنهة  ،المركبة المبكر، للمعبود بس المجن  البداية التو تطورت  يما بعد لتشكل صور 
كانت تلل ال يئة المركبة  ،المعبر، عف القو، الكونية المتوهد،  و بس Pantheistic Besوالمعرو ة باسم 

 والبعه أعدا  رع المناهضيف لتجدد الدل  والميإد  للمعبود بس قادر، على دهر
لكف و    ،ح رت الغ الة أسةل أوانو بس المصور، وبذلل تهمل معنى العدو بوصة ا صور، للمعبود ست -

وبالتالو وجود الغ الة  ،أسطور، الصراع   ف لبف الغ الة أعاد البصر للمعبود هور بعدما أنت ع ست عينيف
لبف غ الة يستددم  و  يمرج  أنف يهو هيه مف ال ،در معبرًا عف مهتوع اإلنا  أسةل  نا  بس يهمل معنى 

  عإج العيوف 
تعددت الرمو  المصور، على أوانو بس ويصتو  و مقدمت ا قرص الشمس الذي صور بشكلف العادي أو مف  -

  وأهيانًا يح ر بشكل  در و  و هيئة ورد، ،دإل تشكيل مقبف اإلنا  بصور، دائر، ترم  لقرص الشمس
الةدار واألهجار الكريمة والمعادف ، هيه صنعت مف و صناعة أوانو بس  تنوعت المواد المستددمة -

 الثمينة كالذهب والةضة 
تعددت األلواف المستددمة  و تلويف  نا  بس بشكل عام و و تلويف جسد بس بشكل داص وأهم ا األ ر   -

  يليف األهمر ثم األدضر واألصةر واألسود واألبيف 
  ل مر،  و الدولة الهديثة واستددمت  و سيا  الو د،و جرار بس قمعية العن  أل تح ر  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   م(2022) 1العدد23املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

231 | DOI 10.21608/JGUAA.2020.28898.1095 محمد البيومي محمد البيومي 
 

 ثبت المصادر والمراجع

 :والمعربة  المراجع العربيةأواًل: 
  2005، القاهر،،اإللف بس ودوره  و الديانة المصرية ،سيد، ع ،  ارو  -

- Sayid, ʿAza fārūq, al-Ilah Bis wa dūruh fī al-dīyāna  al-miṣrīya, Cairo, 2005. 

  1996القاهر،، أهمد قدري ومهمود ماهر طف، ترجمة، ،الديانة المصرية القديمة ،ياروسإ  تشرنو، -
-  Černý, Jaroslav, al-dīyāna  al-miṣrīya al-qadīma, translated by: Aḥmad qadrī  wa Maḥmūd Māhr 

Ṭaha,  Cairo, 1996. 

  1998رجمة، مهرم كمال، القاهر،،، تمصر ومجدها الغابر ،مري، مارجريت -
- Margaret, Mary, Miṣr wa mǧdhāa al-ġābir, translated by:  Muḥaram kamāl, Cairo, 1998. 

   2009القاهر،،  ،1ج   المعبودات، ،الديانة المصرية القديمة، نور الديف، عبد الهليم -
- Nūr al-Dīn, ʿAbd al- Ḥalīm , al-Dīyāna  al-miṣrīya al-qadīma, al-Maʿ būdāt,vol. I, Cairo, 2009. 

األجنبية:المراجع ثانيًا:  
- ASTON, D. A., Egyptian Pottery of the late New kingdom and Third Intermediate Period (Twelfth - 

Seventh Centuries BC), Heidelberg, 1996. 

-BÁCS, T. A.: “Remarks on a Nubian Tribute Scene", In Across the Mediterranean - Along the Nile, 

Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity dedicated to László Török on 

the Occasion of His 75th Birthday, I, 361-378, Budapest, 2018. 
- BAINES, J.: «Ankh Sign Belt and Penis Sheath», SAK 3, Hamburg, 1975, 1-24. 

- BONNET, H., Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin, 2000.  

-BOURRIAU, J., Umm el Gaab, Pottery from the Nile Valley before the Arab Conquest, Cambridge, 1981. 

- ……….. : “Pottery and Clay Figure Vases”, In Egypt's Golden Age the Art of Living in the New 

kingdom 1558-1085 BC, 77-106, Boston, 1982. 

- BRIEVA, F. V.: «Un Vaso con Representación de Bes en la Península Ibérica», SPAL II, Spain, 

2002, 107-119.  

- BRUYERE, B., Rapport sur les Fouilles de Deir el Médineh 1933-1934, XIV, Le Caire, 1937.  

- …………Rapport sur les Fouilles de Deir el Médineh 19334-1935, XVI, Le Caire, 1939. 

- CHARVÁT, P.: «Bes Jug», ZÄS 107, Berlin, 1980, 46-52.  

- DASEN, V., Dwarfs in Ancient Egypt and Greece, Oxford, 1993.  

- DAVIES, N. G.: «The Work of the Robb de Peyster Tytus Memorial Fund at Thebes», BMMA 13, 

New York, 1918, 14-24. 

- DE BUCK, A., The Egyptian Coffin Texts, II, Chicago, 1938.  

- DE WIT, C., Le Rôle et le Sens du Lion dans L'Égypte Ancienne, Leiden, 1951.  

- EL-SAYED, R.: «À Propos de l’Activité d’un Fonctionnaire du Temps de Psammétique I à 

Karnak d’après la Stèle du Caire 2747», BIFAO 78, Le Caire, 1978, 459-476. 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2022) 1العدد  23املجلد 

 

 232 (239-207) |خالل الدولة الحديثة اذج ألواني بس املكتشفة واملصورةنم
 

- FAULKNER, R. O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1991.   

- ……………..  The Ancient Egyptian Coffin Texts, I, England,1973.  

- FRANZMEIER, H.: «News from Parahotep the Small Finds from his Tomb at Sedment 

Rediscovered», JEA 100, London, 2014, 151-179. 

- GASPERINI, V., Tomb Robberies at the End of the New kingdom, Oxford, 2018.  

- GIVEON, R.: «Sopdu» in LÄ. V, edited by Helck, W. & Otto, E., 1107- 1110, Wiesbaden: 1984. 

- GUIDOTTI, M. C.: «A Proposito dei Vasi con Decorazione Hathorica», EVO 1, Pisa, 1978, 105-

118.    
- HALL, H. R.: «An Egyptian st. Christopher», JEA 15,1929, I. 

- HANSEN, S., Historische Inschriften der 19 Dynastie, I, Bruxelles, 1933.  

- HAYES, W. C., The Scepter of Egypt, II, New York, 1959.    
- HELLINCKX, B. R.: «The Symbolic Assimilation of Head and Sun as Expressed by Headrests», 

SAK 29, Hamburg, 2001, 61-95.  

- JUNKER, H.: «Die Schlacht und Brandopfer im Tempelkult der Spätzeit», ZÄS 48, 1911, 69-77.   
- KAISER, K. R., Water, Milk, Beer and Wine for the Living and the Dead, Egyptian and Syro-

Palestinian Bes-Vessels from the New kingdom through the Graeco-Roman Period, 

California, 2003.  

- KÁKOSY, L.: «Der Gott Bes in einer Koptischen Legend», AcAn XIV, Budapest, 1966, 185-196. 

- KAPER, O. E., The Egyptian God Tutu, A Study of the Sphinx-God and Master of Demons with a 

Corpus of Monuments, Paris, 2003. 

- KITCHEN, K. A., Ramessid Inscriptions, I, Oxford, 1975.  

- KOZMA, Ch.: «Dwarfs in Ancient Egypt», AJMG 140A, 2006, 303-311. 

- KRAEMER, B.: «Bes», In The Encyclopedia of Ancient History, 1102-3, Chicago, 2012. 

- LEIBOVITCH, J.: «Quelques Éléments de la Décoration Égyptienne sous le Nouvel Empire», BIE 

XXV, 1943, 183-203.   
- LEMM, V.: «Einige Bemerkungen zur Ceremonie des Lichtanzundens», ZÄS 25, Berlin, 1887, 

112-116. 

- MALAISE, M.: “Bes”, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 179-181, Oxford, 2001.  

- MEEKS, D.: «Le Nom du Dieu Bes et ses Implications Mythologiques», StudAeg XIV, Budapest, 

1992, 423-436.  

- MERCER, S., The Religion of Ancient Egypt, London, 1949. 

-MONTET, P.: «Notes sur les Tombeau de Béni-Hassan», BIFAO 9, 1911, 1-36. 

- MORET, A., Rituel du Culte Divin Journalier en Égypte, Paris, 1902. 

- NAVILLE, E., The Shrine of Saft el Henneh, London, 1887.  

- …………. The Temple of Deir el Bahari, II, London, 1896.  

- OWUSU, H., Egyptian Symbols, London, 2000. 

 - PEET, E. & WOOLLEY, C., The City of Akhenaten, I, London, 1923. 



   م(2022) 1العدد23املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

233 | DOI 10.21608/JGUAA.2020.28898.1095 محمد البيومي محمد البيومي 
 

- PETRIE, F. & BRUNTON, G., Sedment, I, London, 1924. 

- PETRIE, W. M. F., Kahun and Gurob 1889-90, London, 1891. 

- PINCH, G., Handbook of Egyptian Mythology, Oxford, 2002.  

- ………..: “Red Things the Symbolism of Colour in Magic”, In Colour and Painting in Ancient 

Egypt, 182-185, London, 2001. 

- PORTER, B. & MOSS, R. L. B., (eds.), Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic 

Texts, Reliefs and Painting, I, II, Oxford, 1994. 

- PRISSE D’AVENNES, E., Atlas of Egyptian Art, Cairo, 2000.  

- RICHARDSON, S.: «Libya Domestica, Libyan Trade and Society on the Eve of the Invasions of 

Egypt», JARCE 36, Cairo, 1999, 149-164. 

- ROBINS, G.: “Color Symbolism”, In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 291-294, 

Oxford, 2001. 

- ROMANO, J. F., The Bes-Image in Pharaonic Egypt, New York, 1989. 

- ROSELLINI, I., Monumenti dell' Egitto e della Nubia, II, Pisa, 1824.  

- SABBAHY, L. K., All Things Ancient Egypt, An Encyclopedia of Ancient Egyptian World, California, 

2019.  

- SAUNERON, S.: «Representation d'Horus-ched à Karnak», BIFAO 53, 1953, 53-55. 
- SCHOTT, S., Urkunden Mythologischen Inhalts, I, Leipzig, 1929. 

- SEELE, K.: «Hours on the Crocodiles», JNES 6, 1947, 43-52. 

-SÖDERBERGH, S.: «Preliminary Report of the Scandinavian Joint Expedition», Journal of the Sudan 

Antiquities Service XI, Khartoum, 1963, 47-69. 

- SPENCER, P.: «Dance in Ancient Egypt», NEA 66, Atlanta, 2003, 111-121. 
- STEVENS, A., Private Religion at Amarna, British, 2006. 

- STRANDBERG, A., The Gazelle in Ancient Egyptian Art Image and Meaning, Uppsala, 2009. 
- SZPAKOWSKA, K.: “Feet of Fury, Demon Warrior Dancers of the New Kingdom”, In Studies in 

Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thoth, 313-323, 

Prague, 2016.  

- THE EPIGRAPHIC SURVEY, “Reliefs and Inscriptions at Karnak, The Battle Reliefs of King Sety I”, 

OIP 107, Chicago, 1986. 

- ERMAN, A. & GRAPOW, H. (eds.), Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, I, IV, Leipzig: J. 

Hinnrichs, 1926-1931. 

- WIEDEMANN, A., Religion of the Ancient Egyptians, London, 2003. 

- WILKINSON, R. H., Symbol and Magic in Egyptian Art, London, 1994. 

-WILLEMS, H., The Coffin of Heqata (Cairo JdE 36418), Louvain, 1996. 

- WODZINSKA, A., A Manual of Egyptian Pottery, 3, Boston, 2010. 

-WRESZINSKI, W., Atlas zur Altaegyptischen Kulturgeschichte, II, Leipzig,1923. 

 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2022) 1العدد  23املجلد 

 

 234 (239-207) |خالل الدولة الحديثة اذج ألواني بس املكتشفة واملصورةنم
 

 

تل العمارنة - نا  مف الةدار الملوف  (1)شكل   
BRIEVA, Un Vaso con Representación de Bes en la Península Ibérica, FIG.8; PEET, & 

WOOLLEY,  The City of Akhenaten, PL. XLV. FIG.4. 

 

 AN 1890.897 رقممهةوح بمته  األشمولياف ب -الإهوف  -مف الةاينس  -ج ا(  نا  اله2)شكل 
PETRIE, Kahun and Gurob, PL.17. 
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  و دير المدينة 1348(  نا  مف الةدار الملوف عثر عليف بالمقبر، رقم 3شكل )
BRUYÈRE, Deir el Médineh 1933-1934, FIGS. 48,49. 

 

الجدار الشرقو للةنا   -( نموذج  نو إلنا  بس5شكل )
 معبد أموف -رالواق  بيف الصرهيف التاس  والعاش

 بالكرنل
WRESZINSKI, W., Atlas zur Altaegyptischen 

Kulturgeschichte, PL. 61, No.20. 

 -39المقبر، رقم  -( طب  مف الةاينس 4)شكل 
 بالسوداف Debeiraهةائر منطقة 

SÖDERBERGH, Preliminary Report, PL. VIII. 
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جبانة ذراع أبو  -نهات أموف  مقبر، هوي -(  نا  لف غطا  ب يئة رأس بس6)شكل 
 النجا

HAYES, W. C., The Scepter of Egypt, FIG.169. 

 

صالة األعمد، الكبرع -( أوانو تجم  بيف بس والجريةف أو بس والجياد أو بس منةرد 7)شكل 
 بالكرنل

THE EPIGRAPHIC SURVEY, Reliefs and Inscriptions at Karnak, PL.26 

 

صالة األعمد، الكبرع -الجدار الشمالو  -ية ألوانو بس بمإم  مدتلةة ( نماذج  ن8)شكل 
 بالكرنل

THE EPIGRAPHIC SURVEY, Reliefs and Inscriptions at Karnak, PL.8 
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صالة -الجدار الشرقو  -(  نا  بس10)شكل 
 معبد هابو-األعمد، األولى 

PRISSE D’AVENNES, E., Atlas of Egyptian 

Art, 147. 

( نموذج  نو ممي  استبدلت  يف الوعول 9كل )ش
 صالة األعمد، الكبرع بالكرنل-باألبقار

THE EPIGRAPHIC SURVEY, Reliefs and 

Inscriptions at Karnak, PL.14. 

 

-الصالة المستعرضة  -(  نا  بس 12)شكل 
 جبانة شي  عبد القرنة  -65المقبر، رقم 

ROSELLINI, I., Monumenti dell' Egitto e 

della Nubia, PL. LVIII.  

-الصالة المستعرضة  -(  نا  بس 11)شكل 
 جبانة شي  عبد القرنة  -65المقبر، رقم 

PRISSE D’AVENNES, Atlas of Egyptian Art, 

148. 
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نا  بس 14)شكل   معبد هابو -(  نا  الجريةف وا 
PRISSE D’AVENNES, Atlas of Egyptian Art, 

147. 
 

يعلو رأس بس  ،   ريد مف أوانو بس(  نا13)شكل 
 جبانة شي  عبد القرنة -65المقبر، رقم - نا يف

PRISSE D’AVENNES, Atlas of Egyptian Art, 149. 

 

 ( نموذج يوض  ادتإ  مكاف قرص الشمس بالنسبة لبدف بس15)شكل 
 ©عمل الباهه
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المقبر،  -عثر علي ا  و سدمنت  ( قارور،18)شكل 
  JE46996مهةوح بالمته  المصري برقم  -406رقم 

PETRIE,  & BRUNTON, : Sedment, I, 

PL.XL. 

 -مقبر، قف أموف -( تاج عمود مركب 16)شكل 
 طيبة

DAVIES, N. G.: The Work of the Robb de 

Peyster Tytus Memorial Fund at Thebes, 

FIG.26. 

 

 
 معبد أموف بالكرنل  -ومف بين ا أوانو بس( يقدم سيتو األول الغنائم لثالوه طيبة 17)شكل 

THE EPIGRAPHIC SURVEY, Reliefs and Inscriptions at Karnak, PL.32. 

 

 

 

 


