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 الصقر في المناظر المصاحبة لفصول كتاب الموتى في بردية
 Ns-bA-nb-Ddt ٣٠ من األسرة 

 

  مي رشيد
 

الملخص 
 

كان الصقر طائر مقدس فً الدٌانه المصرٌه القدٌمه ، و نوع الصقر الذي 
   وٌيمً  ٌياًا  Biarmicus  َّكان ٌصور فً مصر و فً كتاب الموتً الصقر حر

Lanner Falconقلٌله و مدمره ، ومنها بردٌة٣٠، و البردٌات التً ترجع لأليرة  

 Ns-bA-nb-Ddt ،المحفوظه فً المتحف المصري ،J.E. 97249 Papyrus 10 

 حٌث صور اإلله ١٨من طٌبه، و صور الصقر فً هذه البردٌة مرتٌن، فً الفصل  
رع  جزء من المجمع اإللهً لنارف الذي ٌأتً إلٌه المتوفً وٌتمنً  ن ٌنيم إلٌهم، 

 حٌث صور اإلله رع  كجزء من المركب فالمتوفً ٌتمنً  خذ ١٠١وفً الفصل 
 لعبور اليماء حٌث  ن اليفر فً مركب اإلله داًا مكانه فً الزورق الشميى ايتعدا

 .رع  ٌيمن للمتوفً إعادة الحٌاة والشباب لألبد

ٌُريم بطرٌقة الريم الخطً وبمالمح غٌر دقٌقة، وصورت كان  الصقر 
الر س من الجانب، والعٌن كنقطة يوداء صغٌرة، والمنقار ذو ين حاد ميتقٌم، 

بدون شارب، وبالنيبه ألوياعه التً صور بها هً الجلوس و الوقوف، وصور 
 يمادات تديبحمالتٌن وصور  ٌياًا ٌر Strap الصقر ٌرتدي النقبة القصٌرة حزام

تظهر فٌه الجيد ملفوفة فً هٌئة  المومٌاء وتظهر الر س فقط، وصور الصقر 
مرتدٌاًا الباروكه الثالثٌه ذات الطٌه الواحده من األمام ثم باقً الشعر من الخلف 

والباروكه مخططه بالطول، وصور مرة  خرى  ٌرتدي الباروكه الميتقٌمه علً 
 الباروكتٌن قرص الشمس وٌلتف حول هاتٌنالظهر بدون طٌات و زخرفه ، وٌعلو 

القرص الكوبرا ذات الذٌل ولم ٌهتم بتفاصٌل الر س حٌث  كتفً بتصوٌرها كخط 
بالعرض، وفً ويع الجلوس صور المتوفى داخل مركب بدون شكل للمقدمة 

 anx وقد صور الصقرمميكاًا بعالمة. والمؤخرة والمركب تعلو بحٌرة غٌر مزخرفة

 .و صولجان الواس
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The Falcon in the Book of the Dead 

 

Abstract 
 

The Falcon was a sacred bird in ancient Egyptian religion. The 

species of falcon which was depicted in Egypt and Book of the dead is 

Falcon Horus that was called Biarmicus and also the Lanner Falcon. 

There are very few remaining papyri dating back to 30th dynasty, such 

as papyrus of Ns-bA-nb-Ddt, in Cairo Egyptian Museum (J.E. 97249), 

Papyrus 10, from Thebes. The falcon is depicted twice in this papyrus; 

in chapter 18, God Ra was part of the compound divine of NArf, who 

comes to them the Deceased and wished to join them, and in Chapter 

101, God Ra was part of sun boat and the Deceased wishes to take his 

place in the solar boat in preparation for crossing the sky, to travel in a 

compound with god Ra, ensuring the Deceased is restored to life and 

youth forever. 

The Falcon was depicted in a linear manner with ill-defined 

features, the head depicted from the side, the eyes as a small black dot 

and the edge of the beak is sharp and straight without mustache, and it 

was depicted in two positions, both standing and sitting. It was 

wearing a short skirt and strap belt with two shoulders straps, and also 

wearing bandages wrapping the body in the form of a mummy.  One 

figure has a triple wig with vertical striations, with one part forward 

and then the rest of the hair to the back, and another is shown with a 

straight wig on its back, without decoration or folds. Above these wigs 

the disk of the sun which is wrapped around by the tail of a cobra and 

ignores the details of the head. The Deceased is shown sitting in boat 

above the lake, without decoration and without the form of front and 

rear, and the falcon was holding anx and wAs. 

 

 

 

 

 



  Ns-bA-nb-Ddtة بردي فً انموتى كتاب نفصول انمصاحبت انمناظر فً انصقر
 

 531 (201 4 مارس–ٌناٌر) 42انمجهد - حونٍاث آداب عٍن شمس 

 

 

 ، و صبح رمزاًا هاماًا ه القدٌمه المصريهالصقر طائر مقدس فً الدٌانكان 
 ن الموت كان  وايترابو ولقد ذكر هٌرودوت (1)للملك واإلله منذ بداٌة األيرات

 فً المدن التً كان ٌعبد فٌها الصقر  ما المدن التً لم ٌعبد عقوبة من ٌقتل صقراًا 
صور فً مصر و ي ن كاالذي  و نوع الصقر(2)فٌها الصقر كانوا ٌكتفوا بغرامة مالٌة

ٌتمٌز بمنقار إيود ذو ين حاد و لون الذي الصقر حورس هو فً كتاب الموتً 
و خط عرٌض من الشعر األيود ٌبرز من خدود الصقر التً   هداكن علً األجنح

 فصائل الصقور فصٌلة من  يمات هذا الصقرمع تطابقت  وتتمٌز باللون األبٌض
  وٌيمً  ٌياًا Biarmicus.(3) الصقر هو َّ صقر حرال:الموجودة اآلن فً مصر 

The Lanner Falcon( ١شكل) (4) الصقر فً كتاب الموتى  منذ بداٌة  و صور

ترجع لعهد الملك تحوتمس الثالث وهً   بردٌه البردٌات األكثر قدماًا من ، حٌث تهنشأ
الذي صور فٌه زورق اإلله  (  ) ١٣٦ التً إحتوت على الفصل JaH–ms  بردٌة

 وكانت عدد البردٌات التً ُعثر علٌها وترجع (5)رع وٌخرج منه ر س اإلله رع 
 ، وهً  بردٌة  ٣٠ قلٌلة و مدمره، وينتعرض لدراية بردٌة من األيرة ٣٠لأليرة

Ns-bA-nb-Ddt ،محفوظه فً المتحف المصري ،J.E. 97249 Papyrus 10 ،

 (6) وتم العثور علٌها فً طٌبه
 : Ns-bA-nb-Ddt بردية  الصقر في تصويرالمغزى الديني من

المجمع اإللهً  من جزء من(7)صور اإلله رع :  من كتاب الموتى١٨الفصل 
وباقً المنظر  (٢شكل ) (9) الذي ٌأتً إلٌه المتوفً وٌتمنً  ن ٌنيم معهم(8)نارفل

 .ممزق
 

 

 

 

 

 

(10) 
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Dd mdw in Iwnw mwt.f Dd.f ii xr.tn DADAt aAt imy pt tA 

Xrt-nTr inn.n.tn Wsir N n bin.f xr nTrw nbw  wn.f Hna.tn hrw 

nb 

لقد  تٌت إلٌكم، ٌا مجمع اآللهة الذٌن فً : كلمات ٌقولها الكاهن اٌونو موتف
اليماء واألرض وفً مملكة الموتً، لقد  حيرت لكم األوزورٌس فالن إنه دون 

 (11).خطٌئة يد  ي إله من اآللهة ، لتيمنوا   ن ٌكومن معكم فً كل ٌوم

  صور اإلله رع  و كجزء من المركب  آلن الفصل :  من كتاب الموتى١٠١الفصل
غريه ايتطاعة المتوفً من  خذ مكانه فً الزورق الشميى ايتعداداًا لعبور اليماء 

مركبه توفر  وٌعتبر اإلله رع هو اليمان للمتوفً للحٌاة األبدٌة واليفر فً(12)
                                (٣شكل ) (13)للمتوفً إعادة الحٌاة والشباب لألبد 

                      wiA n Ra  (14)   زورق رع 
 

 

(15) 

I Ra   m rn.k pwy n Ra Wsir N    iqr m  qdtw   WDA.k 

WDA.f 

ٌارع بايمك الذي هو رع يتجعل األوزورٌس فالن ٌزدهر بٌن  تباعك، ألنه 
 (16).ٌزدهر عندما تزدهر  نت

 : Ns-bA-nb-Ddt بردية  في المصورهرو الفنية للصقالسمات
 : (الشكل الخارجي للصقر )مورفولوجيا الصقر 

صور الصقرفً المناظر والعالمات الهٌروغلٌفٌه و ٌريم مالمحة فً هٌئة 
رباطة جأش والر س والجيد من الجانب واألجنحة مطوٌة  و مثنٌة إلً الجانب 

والذٌل مصور كأننا نراه من  على الذٌل، والصقر دائماًا وجهه مصور بمالمح قوٌه 
ولٌس هناك  ي آثار للمخالب الحادة وهناك ثالثة خطوط  (17)وخط الشارب وايح

  فقٌة علً الرٌش الذي ٌعلو األقدام وهً مالمح غٌر حقٌقٌة  يٌفت فً الريم
  (18)(٤شكل)

 : طريقة الرسم

. (٣- ٢ شكل) بطرٌقة الريم الخطًريم الصقر 
 

 : مالمح الصقر

. (٣- ٢ شكل)ريمت المالمح غٌر دقٌقة  ولم ٌهتم بالتفاصٌل 

( ٨شكم )
Loret, M.V.,"Hours-Le- Faucon",in: 

BIFAO 3,Caire 1903, PL.I. 
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  :س الصقرأر
 .(٣- ٢ شكل)الر س من الجانبصورت 

 : العين

 .(٣- ٢ شكل)نقطة يوداء صغٌرة صورت العٌن 

 :المنقار

 .(٣- ٢ شكل) ميتقٌم ذو ين حادصور المنقار 

  :الشارب

 .(٣- ٢ شكل) بدون شارب ريم

 :األوضاع
  :الجلوس 

صور الصقر وهو جالس كمومٌاء وريم الصقر فً هذا الويع لٌصوره فً 
مرحلة متأخرة  لشخص ٌقدم  و ٌمثل منظر جانبً مباشر لشخص جالس والركبتٌن 

مثنٌتٌن وقدمٌن ميحوبٌن للخلف باتجاه الجيد ومصور كمومٌاء مشدوده 
 .(٣ شكل) (19)ومكيوه

 :الوقوف 
صور الصقر واقفاًا فً هٌئة  دمٌة حٌث تصور الر س : الوقوف بهٌئة  دمٌة

من الجانب والكتفٌن والجذع من األمام والحوض ثالثة  رباع جانبه واألطراف العلٌا 
  (21)تتقدم الياق الٌيرى  ماماًا كأنها تمثل ويع يٌرو(20)واليفلً تمثل من الجانب

 .(٢شكل )
 :المالبس

: Strapحزام  و النقبة
و تغطً النقبة  تلتف  حٌث Strapحزام القصٌرة النقبة صور الصقر ٌرتدي 

 كل  و جزء من النصف اليفلً من الجيم
وٌبدو  ن القماش الملتف فً النقبة ٌتم (22)

تثبٌته من األمام واختلفت األراء حول نهاٌة إلتفاف المدورة للقماش حٌث ر ي ذكر 
 ٌنهً إلتفافه Riefstahl نه ٌنتهً بإلتفاف مدور فً جانب واحد من النقبة وٌري 

مدورة بجانب واحد  و الجانبٌن من النقبه، والذي ٌبدو  كثر إحتماالًا  ن النقبه تتكون 
من قطعه ميتطٌله من القماش بدون  ي  شكال  و نهاٌات والشكل المدور الذي ٌظهر 

  قل ٌتم ايتخدام فً األثار من الممكن  نه ٌتكون من إلتفاف القماش حول الجيم حٌث

حول الوركٌن ولذلك من الطبٌعً  ن ٌيحب قماش  حول الخصرمن كمٌة من القماش
تلف  اليٌقة من القماش  قطعة عبارة عنStrapحزام و (23)النقبة من جانب واحد

. (٢شكل )       (24)بحمالتٌنمن الجيم ، الجزء العلوي حول على
هٌئة   رتدي يمادات تظهر فٌه الجيد ملفوفة فً مصور الصقر: المومٌاء

 .(٣شكل )  (25)المومٌاء والر س فقط التً تظهر
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 :أغطية رأس الصقر

 : الشعر المستعار 

صور الصقر مرتدي الباروكه الثالثٌه ذات طٌه واحده من األمام ثم باقً 
 (٢شكل ) الباروكه مخططه بالطول والشعر من الخلف

صور الصقر مرتدي الباروكه ميتقٌمة علً الظهر بدون طٌات غٌر 
 .(٣شكل )مزخرفه 

وٌلتف حول القرص  ٌرتدي قرص الشمس صور الصقر :قرص الشمس
لم ٌهتم بتفاصٌل الر س حٌث  كتفً بتصوٌرها كخط بالعرض وصور والكوبرا 

 .(٣- ٢ شكل)للكوبرا الذٌل 

 : الصقر مجالس ومواقف

  :المراكب

البحٌرة غٌر تعلو ( ٣ شكل)صورت المركب بدون شكل للمقدمة والمؤخرة 
المصرٌون  ن الماء ٌخرج منه كل شئ ولذلك فإن البحٌرة مزخرفة، حٌث ٌعتقد 

(26)تمثل المٌاه البدائٌه  و األولٌه للزمن األول
 

ك بها الصقر  :األدوات الُمَمسَّ

anx : صور الصقرمميكاًا بعالمةanx صل هذه العالمة ٌعتبر مبهماًا إلً ، و 

لغزٌه لرمزٌة جنيٌه إلً  حد ما ألنه تتراوح حقٌقتها ما بٌن مالمح  و تعبٌرات
تصوٌرات لحزام صندل متوايع، ومعناها كرمز للحٌاه وايحاًا تماماًا و تعتبر 
رمزألنفاس الحٌاة ألنها المانحة لعناصر الحٌاة من الهواء  والمٌاة ، وهً بهذا 

 (27)المغزي األيايً تظهر كشعار ٌحمل فً  ٌدي كثٌر من اآللهه المصرٌٌن
 (.٢شكل)

  :wAs صولجان 
ٌتكون من يهم ٌتفرع عند القاعدة صور الصقرمميكاًا بصولجان الواس الذي 

منذ العصور المبكرة ٌحمل بوايطة اآللهه وصور وٌعلوه قطاع صنارة ميتعرض، 
وهناك إعتقاد بأن بعض األلهه كانت تتكأ علٌه  و  (28)ويلطانهم قوتهم  علًكعالمة

(. ٢ شكل)(29) تميكه بأٌدٌها خالل رحالتهم وتجوالهم فً العالم اآلخر

 

 األشكال
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