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  :مقدمة
من أشھر المعبودات المصریة القدیمة، واتخذ الكثیر من  كان اإللھ "أوزیر"
 kAبمعنى (الكائن الحي)، و"كان إمنتت"  wn nfrاأللقاب منھا: "ون نفر" 

imntt  "بمعنى (ثور الغرب)، و"خنتى إمنتیوxnty imntw  بمعنى (سید
بمعنى (سید  nb ibDwأو إمام الغربیین (أي الموتى)، و"نب أبدو" الغربیین) 

  .)1(بمعنى (سید أبوصیر)  dwDnbس)، "ونب جدو" أبیدو
یاة ع الحاعتُبر اإللھ "أوزیر" تجسیدًا لكل قوى البعث والخصوبة والموت ونب

رش اإللھ ، وكان ع)2(معًا، واقترن بآلھة الموت والمیالد والخصوبة بصفتھ نبت الحیاة
في ونین، القوا"أوزیر" على قمة تل الخلیقة وھو الذي علم الناس الزراعة وّسن لھم 

تبط أنشودة من عصر الدولة الحدیثة أنھ ھو الذي علم الناس فنون الحضارة وار
  .)3(بالخصوبة وفیضان النیل
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 كل ظىحعُبد اإللھ "أوزیر" في كافة أرجاء البالد، في كل أقالیم مصر حیث 
فقًا وإقلیم بعضو مقدس من أعضاء "أوزیر" بعد أن قتلھ أخوة اإللھ "ست"، وذلك 

 اإللھ عبادةلألسطورة أوزیر المعروفة إال أن ھناك مدینتین رئیستین اشتھرتا كمركزین 
  "أوزیر" في الدلتا والصعید وھما:

 –ونة "بوزیرس" وھي "جدو" (أبوصیر بنا) في الدلتا، و"أبیدوس" (العرابة المدف
أوزیر" ، وقد تعددت مواضع دفن اإللھ ")4(محافظة سوھاج) في الصعید -مركز البلینا

بیجة" "، وھناك أیًضا ھیكل في جزیرة )5(3079طبقًا لما ورد في بردیة اللوفر رقم 
، غربي جزیرة "فیلة" (أنس الوجود) أطالل معبد شیده "بطلمیوس الثاني عشر"

ھ ر بأنأباتون" في العصور المتأخرة من تاریخ مصواشتھر ھذا الھیكل باسم ھیكل "
  .)6(كان مقبرة من المقابر التي دفن فیھا جزء من جسم اإللھ "أوزیر"

ارتبط اإللھ "أوزیر" بالنیل والفیضان مصدر خصوبة التربة في أرض 
 باتاتمصر، وكان یمثل القوة الدافعة لقدوم الفیضان وما ینتج عنھا من نمو الن

  .)7(قاتة على األرض من جدید، وھو بذلك واھب الحیاة لكافة المخلووازدھار الحیا
ن مارتبط المصرى القدیم بنھر النیل وفیضانھ المستمر في أوقات محددة 

 مجرى السنة ومن ھنا توصل إلى الزراعة وأدى ذلك في النھایة إلى استقراره حول
ربة الت مدت أصلھا منالنھر، وأخذ في زراعة أرضھ بكل النباتات واألشجار التي است

  الخصبة.
 الحظ المصري القدیم من خالل اھتمامھ بالنباتات واألشجار التي قام

ض بزراعتھا على ضفاف نھر النیل، وجود ارتباط وإن كان غیر مباشًرا بین بع
 ه ربًااعتبرالنبانات مثل: القمح والشعیر والبردي والكتان واإللھ أوزیر الذي سبق و

  والزراعة وبعض األشجار مثل:للنماء والخصوبة 
فسجل المصرى القدیم ذلك في كثیر من  "األثل"و "البرساء"و "اإلشد"

ومن  زیر"،باإللھ "أوالمناظر والنقوش التي تعبر عن ارتباط ھذه النباتات واألشجار 
ث تم ر" حیھنا جاء موضوع البحث بعنوان: "النباتات واألشجار المرتبطة باإللھ أوزی

میات من خالل عرض للنباتات واألشجار السابق ذكرھا من حیث التس معالجة البحث
  وارتباطھا باإللھ "أوزیر" وبعض المناظر والنقوش التى عبر عن ذلك.

  وتم تقسیم البحث إلى جزئین:
  أوالً: النباتات المرتبطة باإللھ "أوزیر":

 الكتان. -4  البردي. -3    الشعیر. -2    القمح. -1
  :تبطة باإللھ "أوزیر"ثانیاً: األشجار المر

  األثل -3    البرساء -2    اإلشد -1
  أوالً: النباتات المرتبطة باإللھ "أوزیر":

ة بدأ المصریون القدماء االستقرار الحضاري منذ معرفتھم حرفة الزراع
دخار اواستفادوا بما ترتب على اشتغالھم بھا في المعیشة والسكن، وتعودھم على 

  .)8(حبوب الزراعة ومحاصیلھا
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دسھا قالحظ المصري القدیم االرتباط بین بعض النباتات وبعض اآللھة التي 
 لتجدد ثاالً ومنھا اإللھ "أوزیر" الذي كان اإللھ الرئیسي الذي علمھ الزراعة وكان م

  زیر:الحیاة، ومن ھذه النباتات التي ربط المصري القدیم بینھا وبین اإللھ أو
 لكتانا -4    البردي -3    الشعیر -2    القمح -1

 القمح: -1
ي ألولى فنة ایُعد القمح من أقدم النباتات التي ُزرعت في وادى النیل، ویحتل المكا

 المحاصیل الغذائیة التي زرعھا المصري القدیم، وعُرف القمح في مصر خالل
یرة في وكان المصریون القدماء یقیمون للقمح أعیادًا كب، )9(العصر الحجري الحدیث

قدون ا یعتالفرح والسرور، ویقدمونھ قرباًنا لآللھة، وكانو موسم الحصاد بین مظاھر
 اعتقد ، كماأن اإللھة "إیزیس" ھي التى اكتشفتھ نامًیا بحالة بریة وصنعت منھ الخبز

عتبر ذلك تالمصریون القدماء أن اإللھ "أوزیر" ھو الذى علمھم زراعة ھذا النبات، ل
  .)10(سنابل القمح عند المصري القدیم مقدسة

من  bdt  د اسم القمح في الكتابات المصریة القدیمة بالشكل:ور  
والشكل:  عصر الدولة القدیمة، ومن عصر الدولة الوسطى وردت بالشكل: 

وباللھجة البحیریة  bwteوفي اللغة القبطیة باللھجة الصعیدیة یالشكل:  
  .)twb )11 بالشكل:

ومن التسمیات األخرى للقمح والتي وردت في نصوص األھرام من عصر الدولة 
 swtكذلك أُطلق على القمح تسمیة ، و)12((بتى) btyو(بوتى)  bwtyالقدیمة 

وفي القبطیة وردت في ، و  و    و  و  وباألشكال: 
  .)soya )13 ، وفي اللھجة الفیومیة بالكتابةsoyoاللھجة الصعیدیة والبحیریة بالكتابة 

 لقمح،اوورد في متون األھرام لفظ "بُر" وھو اللفظ العربي الذي یطلق على 
عصر  محو" التي ذكرت في قوائم القرابین منذكما كان من أسماء القمح أیًضا "ق

  .)14(الدولة القدیمة ومنھا وصلت إلینا كلمة "قمح"
 - قمحاآلثار "ذكر أحمد كمال باشا أن لفظ قمح ھو لفظ مصرى قدیم وجد على 

ورس من أن اإللھ ح "تیتى"تمحو" والدلیل على ذلك ما ورد في نصوص ھرم الملك 
  .)15(أكل خبز القمح الخاص بھ، وكانت قد خبزتھ لھ خادمتھ الكبیرة

وتت" أما ولیم نظیر یذكر أن القمح ورد منذ عصر األسرة الخامسة باسم "ب
وكذلك ورد  یعطي القمح أصالً شرقیًا،والتي حرفت عن الكلمة األكادیة "بوتوتو" مما 

  .)16(وربما االسم العربي "بُر" اشتق من ھذه الكلمة prtباسم "برت" 
بمعنى "نوع من  bdt یذكر أحمد بدوى وھرمان كیس كلمة 

على كل أنواع القمح، في حین یذكرھا حسن خطاب  وال یعمم الكلمة )17(الحنطة"
، وأورد بدج في قاموسھ تسمیة أخرى )18(بتسمیة من التسمیات التي أطلقت على القمح

وأورد عبد الحلیم نور ، )19(بمعنى "القمح" أو "الشعیر" Hy للقمح بالشكل: 
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بعدة كتابات  prtأورد بدج كلمة ، و)sSrw )20 الدین تسمیة القمح بكلمة 
والتي وردت في  ،  ،  ،  ،  ،   وتعنى "القمح":

وأورد كذلك بدج تسمیة القمح بكلمة  .)ebrhye)21و  brhyeالقبطیة بالكتابتین: 
anx :باألشكال  

 anxوربما رأى بدج أن كلمة  )22(  ،  ،  ،   
الحیاة "الحیاة" تعنى أن نبات القمح ھو المصدر الرئیسي للطعام ومن ثم إعطاء 

  (مكیال القمح) والدال على القمح. فجاءت الكلمة بمخصص 
، )23(بمعنى دقیق dqw أورد أحمد بدوى وھرمان كیس كلمة 

بدج أما والكلمة العربیة "دقیق"،  dqwویمكننا التقریب بین الكلمة المصریة القدیمة 
  فأورد تسمیة أخرى مختلفة عن القمح منھا:

 imm "ویمكننا القول أن  .)24(وأعطاھا معنى "القمح" أو "الشعیر
ومن الكلمات األخرى المختلفة التي  ،بمعنى "طعام" imnحرفت إلى  immكلمة 

وكلمة  ،یجد الباحث تفسیًرا لذلك ولم )HtS)25 أوردھا بدج تعبیًرا عن القمح 
 xAy)26( وكلمة ، xnd )27( وكلمة ، 

qwt)28( ."والتي ربما اشتق منھا في اللغة العربیة كلمة "قوت  
من الكتابات السابقة الدالة على أسماء القمح نجد أن المصري القدیم وضع 

، وتحتھا حبوب )29("مكیال الحبوب" مخصًصا رئیسًیا للكلمة وھو عبارة عن 
  المصري القدیم بالكلمة الدالة على القمح.الغلة (القمح) مما یؤكد على معرفة 

" أوزیر"وعن ارتباط اإللھ أوزیر بالقمح فقد نسب المصري القدیم إلى اإللھ 
ھو  كل التغیرات التي تحدث على األرض طوال العام حتى مجیئ الفیضان واعتبره

وفنى  الذى یبعث الحیاة في األرض من جدید، وإذا ما جف النبات )30(الماء الجدید
ات في لنباتقد مات، ولكن موتھ ھذا لیس أبدیًا ألنھ سوف تنبت ا فمعنى ذلك أن أوزیر

 ًضا أنیم أیالعام الجدید من جسده الذي الیزال على قید الحیاة، واعتقد المصرى القد
 التي الحیاة تعود إلى "أوزیر" كل عام في ذلك الوقت وبعودتھا تنبت المزروعات

وزیر أعیاد أولذلك كان المصریون القدماء یحتفلون بأحد  یعیش بھا اإلنسان والحیوان،
ا على تلقیً وتمثیلھ (وقد عادت إلیھ الحیاة) ببذور نابتة، فكانوا یصورونھ میتًا مس

  )1. (شكل رقم )31(األرض وقد مألت جسمھ حبوب ترطب بالماء فتنبت وتنمو
التي  اعتقد المصرى القدیم أن المزروعات التي تطفو فوق میاه الفیضان

، وُمثلَّ "اوزیر" باألرض )32(تنحسر عن وجھ األرض وتصورھا عائمة فوق الماء
الجاثمة المثمرة فوق صدر عدوه "ست" الذي یحملھ، وفي العصر المتأخر تصور 

عالم األموات كأنھ نائم تحت األرض، واألرض المصرى القدیم "أوزیر" الذي یحكم 
ولذلك اعتبر القمح نباتًا مقدًسا من نتاج اإللھ ، )33(من فوقھ والماء ینبع من قدمیھ
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"أوزیر" والذى تنمو سنابل القمح من جسده وجعلوا من جسده أرًضا خصبة ال تموت 
وھذا ما ظھر واضًحا منذ عصر الدولة الوسطى حیث  تُنبت الطعام لتستمر الحیاة،

حدیثة كانت كان یُشاري لإللھ "أوزیر" كإلھ الفیضان والخضرة، وفي عصر الدولة ال
طبیعتھ والتي ترمز إلى حیاة الخضرة تتغیر في المقابر إلى "القمح أوزیر"، وحیث 

وكان الصندوق ممتلئًا بطمي محنط،  كان یوضع صندوق خشبى على ھیئة "أوزیر"
األرض المستزرعة فیھ حبوب القمح، ثم یروى داخل الصندوق وتتضح البذور 

ثقوًبا في غطاء الصندوق، وفي حالة أخرى كان  بالشكل الذي یخترق فیھ النبات النامي
رائح الكتان الممتدة بدورھا فوق الطمي المشكل في صورة أوزیر یوضع على ش

وكان یتعین على اإللھ ، )2(شكل رقم  )34(یرة من الغاب داخل إطار خشبيحص
التي یجب أن تطمر في األرض لكى تأتي بجیل "أوزیر" أن یختفي مثل البذور 

ویشیر لون بشرة اإللھ أوزیر السوداء إلى األرض الخصبة التي تنبت فیھا  ،)35(جدید
المزروعات أما بشرتھ الخضراء فتشیر إلى العفن والموت اللذین یقضیان على كل ما 

   .)36(ھو قابل للتلف
ن أدماء ومن ارتباط نبات القمح باإللھ أوزیر كما تقدم اعتقد المصریون الق

یعد ویصنع الدقیق و الفالح المصرى كیف یزرع القمح اإللھ أوزیر ھو الذى علم
وتمت ، )37(الخبز، ولذلك كان المصریون القدماء یعتبرون الخبز غذاء إلھي مقدس

عد نبت بتمقارنة اإللھ "أوزیر" بحبة القمح المدفونة تحت األرض (المتوفى) والتى 
  .)38(صریینذلك وانبثقت في ضوء الشمس حتى تكون بمثابة الغذاء األساسي للم

ات، كانت بدایة عبادة أوزیر على أنھ اإللھ الممثل لخصب األرض والنبات
نیل ھر الولوجود عالقة خاصة بین الماء واھب الحیاة وبین المعبودات، كان فیضان ن

لھ یسمى "تدفق أوزیر" وطبقًا ألسطورة "إیزیس وأوزیریس" فبعد أن استمال اإل
 ر، فإنلقھ علیھ وألقاه في النھالتوابیت وأغ"ست" أخاه اإللھ "أوزیر" إلى أحد 

رض المصري القدیم كان یعتبر غرق اإللھ أوزیر یرمز إلى فیضان النیل على األ
ل سد النیجولذلك كان اإللھ أوزیر یرمز إلى بدایة الحیاة الدوریة، كما ، )39(الخصبة

تعمل ورض ل األوالقمح، ومصر السفلى والدلتا، واعتبر أیًضا الحیاة المتولدة من داخ
  .)40(على إخصاب السماء، إنھ رب النباتات والمزروعات

منھا وتخیل المصرى القدیم أن ھناك ارتباًطا بین البعث والبذور النامیة 
رى" بنالقمح، ففي نص من عصر االنتقال األول تقارن فیھ روح المیت مع اإللھ "

  .)41(اإللھ المجسد للقمح والذي یحیا بعد موتھ
لھ أنھ اإلبین تشبیھ لإللھ "أوزیر" بشبیھ من المصري القدیم یتطابق وھذا الت

  المجسد للقمح والذي یحیا ھو اآلخر بعد موتھ.
كانت األعیاد تقام للقمح في موسم الحصاد، وكان المصریون القدماء یعتقدون 
أن اإللھة إیزیس ھي التى اكتشفت نبات القمح في حالتھ البریة وھى أول من صنعت 

لخبز وأن اإللھ "أوزیر" ھو الذي علم المصریین زراعتھ، ولذلك اعتبرت سنابل منھ ا
وفي موسم جمع المحصول كانت تقام ، وارتبطت باإللھ أوزیر، )42(القمح مقدسة

حفالت دینیة تقدم فیھا باكورة الحصاد كقرابین لإللھ المحلي (لإلقلیم)، ولما كان اإللھ 
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االحتفاالت بھ شائعة في كل أنحاء البالد، وكان "أوزیر" إلًھا للقمح أیًضا، كانت 
المصریون یصنعون من الطین صورة لھ یدفنون فیھا الحبوب (القمح) وینتھزون 

  .)43(فرصة الحصاد لتمثیل المأساة التي مرت بحیاة أوزیر من قتل وموت ودفن وبعث
وزیر لھ أمما سبق یتضح لنا أن نبات القمح كان من النباتات التي ارتبطت باإل

 اة منبعد أن اعتقد المصرى القدیم بوجود صلة بین االثنین من حیث الموت والحی
واد اإللھ أوزیر وقد نبتت فوق جثتھ أع د، لذلك كان یصور في كثیر من صورجدی

  القمح داللة على ارتباط نبات القمح بأوزیر.
 الشعیر: -2

 عرف المصریون زراعة الشعیر منذ عصور ما قبل األسرات، وكانوا
ل سیدة ، وكانوا ینسبون صناعتھا إلى اإللھة إیزیس، وكانت ك)44(یصنعون منھ الجعة

ودور . ویذكر ولیم نظیر نقالً عن دی)45(تحرص دائًما على اقتناء الجعة بمنزلھا
لقمح الصقلى أن المصریین كانوا یعتقدون أن اإللھة "إیزیس" ھي التي اكتشفت ا

المصرى  عتبر الشعیر من أول الحبوب التي عرفھا. وی)46(والشعیر نامیان بحالة بریة
ابر عثر ببعض مق، )47(القدیم وكان یمیز بین شعیر مصر العلیا وشعیر مصر السفلى

  .)48(ملوك األسرة األولى على بقایا من القمح الجبلي والشعیر
وعن التسمیات التي أطلقت على نبات الشعیر، فقد ورد ذكره في نصوص 

واللھجة  eiwt، وفي القبطیة باللھجة الصعیدیة و   و  األھرام بالشكل
، وفي عصر )51(وبالشكل  )50(وبالشكل  )iwt )49و  eioytالبحیریة 

والشكل  والشكل  الدولة الوسطى وردت كلمة الشعیر بالشكل 
، وفي )53(anxt ، وكذلك بالشكل )Srt)52 والشكل  

 و و    و  و  باألشكال:  عصر الدولة الحدیثة وردت التسمیة

  ،.)Smai )54  و  و  
، )55( بالشكل Srtالیوناني الروماني كتبت كلمة وفي العصر 

  .)56( والشكل  بالشكل:  anxtوكتبت كلمة 
والمالحظ في الكتابات السابقة الدالة على تسمیة نبات الشعیر أن معظمھا أخذ 

"مكیال الحبوب" مثل معظم الكلمات كلمات نبات القمح والتي ربما تدل  مخصص 
على أن النباتین القمح والشعیر من عناصر الحیاة عنده، أما  على أن المصري القدیم

 والتي وردت منذ عصر الدولة الوسطى للتعبیر عن نبات الشعیر فربما anxtتسمیة 
ورده المصري القدیم أیًضا بالنسبة وھذا ما أتعنى "النبات الذي یعطى الحیاة"، 

  التي عبر بھا عن نبات القمح وأنھ ھو والشعیر مصدرا الحیاة لھ.للكلمات 
وعن ارتباط نبات الشعیر باآللھة، فیذكر سلیم حسن نقالً عن دیودور الصقلى 
أن األساطیر المصریة القدیمة ذكرت أن استعمال الشعیر یرجع إلى اإللھ أوزیر 
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ھ وجد الشعیر نامیًا بین النباتات البریة (مثل القمح) بطریق الصدفة والذي یقال أن
وكان ، )57(فدرس طبائعھ، ثم صنعت لھ أخھ وزوجتھ (نفتیس وإیزیس) منھ الخبز

الشعیر یقدم قربًا لآللھة في المعابد وفي الطقوس الجنائزیة في شھر كیھك احتفاالً 
  .)58(بذكرى موت اإللھ أوزیر

"، آختى رد أن الملك "تحوتمس الثالث" قدم الشعیر قربانًا لإللھ "رع حوروو
ثور كما قدمھ الملك "حور محب" لعامة الشعب كھدیة من صوامع الغالل، وتم الع

 تاسعةعلى ما یسمى (أّسرة أوزیریس) في مقابر ملوك األسرتین الثامنة عشرة وال
یبة وھي محفوظة بالمتحف عشرة خاصة مقبرة "یویا وتویا" بوادى الملوك بط

عة ضع قطالمصرى بالقاھرة، وقد مثل اإللھ "أوزیر" وقد عادت إلیھ الحیاة وذلك بو
وقد  ـالبعث  من نسیج الكتان على لوح من الخشب علیھا صورة اإللھ أوزیر ـ رمز 

  .)59(فیھا حبوب الشعیر ثم ترك حتى ینبتغطیت بطبقة من الطمي بذرت 
وزیر أإللھ لمصرى القدیم اعتقد أن ھناك ارتباًطا بین امما سبق یتضح لنا أن ا

فس نرمز البعث من جدید ونبات الشعیر رمز الحیاة مثل نبات القمح فتم تصویر 
یدل  ت ممامسجى وتخرج منھا نبات الشعیر المستنب المناظر التي تظھر اإللھ "أوزیر"

  على ارتباط نبات الشعیر باإللھ "أوزیر".
 البردى -3

ینمو وینتشر في مستنقعات الدلتا وعلى جانبي مجرى نھر النیل،  كان البردى
ویغطى مع مختلف الحشائش األخرى مساحات شاسعة من الدلتا منذ عصور ما قبل 

ارتبط نبات البردى عند المصرى القدیم بأرض الدلتا، فاشترك ھذا ، و)60(التاریخ
قوا على الدلتا اسم: النبات فى اسم الدلتا منذ أواخر األلف الرابع ق.م.، فأطل

 mHw-tA "أطلق ، و)61(وتعنى "أرض الدلتا" أو "أرض البردى
والشكل  على نبات البردى أسماء متعددة منھا ما ورد بالشكل المصریون 

 wADربما تعنى التي  ،)62(وتعنى "ساق البردي" wAD والشكل  
نموه واستمرار  ربما رمًزا إلى دوام خضرتھ أو إلى شدةو )63(الخضرة والنضارة

، )65(بالشكل  mHyt. وكذلك وردت كلمة البردى بتسمیة )64(تكاثره
وأطلق المصرى ، و و  و  وباألشكال: 

وتسمیة  ،)wAD n mHyt)67 القدیم على عامود البردى تسمیة 
 Ax "وأطلق على لفافة أو كتاب البردي اسم )68(وتعنى "الخضرة ،

 Sfdw  :و  و  ووردت باألشكال 
 ،)70( Dma وأطلق على ورق البردى المعد لالستخدام تسمیة: ، )69(

، )71(بالھجة البحیریة  Cwmباللھجة الصعیدیة و  Dwwmeوالتي وردت في القبطیة 
. وفي العصر )Sw)72 وأطلق أیًضا على ورقة البردي غیر المكتوبة تسمیة 
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وتعنى "أحراش البردي" من  Twfy  المتأخر أطلق على نبات البردي
وفي  ،)73(باللھجة الصعیدیة Cooyf ھذه التسمیة اشتق اسم البردي في اللغة القبطیة

ویعتقد أن لفظ ، )74("بیبلوس" βοβλοςاللغة الیونانیة أورد ھیرودوت البردي بتسمیة 
"بیبلوس" ربما یرجع إلى أن البردي كان یصدر إلى بالد اإلغریق من میناء "جبیل" 

لبنان واسمھا حتى اآلن "بیبلوس"، وكانت تعتبر في العصور القدیمة معقل تجارة ب
الفینیقیین الذین كانوا یقومون بنقل ورق البردي من مصر إلى مخازنھم في میناء ُجبیل 

ورد ذكر البردي في كتابات و ،)75(حیث یتم توزیعھ على باقى دول العالم القدیم
وربما أن ھذه الكلمة ذات أصل  )uposαππ)76 "ثیوفراستس" و"دیوسقوریدس" باسم

وتعنى "ما یخص ) παπppo )pA pr-aAأو  παποypo مصرى قدیم للكلمة:
، وأن أمر صناعتھ إشارة إلى أن البردى كان حكًرا ملكیًاالملك" أو "النبات الملكي" 

. وأورد أحمد بدوى وھرمان كیس )77(وتداول بیعھ كان مقصوًرا على عمالء الدولة
، ولم یجد )Dt)78 في قاموسھما للغة المصریة القدیمة تسمیة البردى بالشكل 

  الباحث تفسیًرا لھا سوى وجود خصص حزمة البردى مع الكلمة.
د یر فقوعن ارتباط نبات البردى باآللھة المصریة القدیمة وخاصة اإللھ أوز

 جانًاعبادة اإللھة حتحور واتخذت ساقھ صول كان للبردى دوًرا في أساطیر وطقوس
وكانت بعض الزوارق (المراكب) تصنع من نبات ، )79(تحملھ كثیر من اإللھات

 إیزیس إللھةاالبردي اعتقادًا أنھا تحمى راكبیھا من خطر التماسیح، وذكر بلوتارخ أن 
ركتب زورقًا من البردي وجابت بھ القنوات باحثة عن أشالء زوجھا اإللھ 

یریس) . وقد كان لنبات البردي في الدلتا (طبقًا ألسطورة إیزیس وأوز)80(وزیریسأ
ھا وابن الفضل في احتماء إیزیس دوًرا في إخفاء جثة أوزیر عن ست، وكان لھ أیًضا

  .)81(حورس الذي حملت بھ من روح أوزیر بعد موتھ
بردى اإللھ أوزیر وأن نبات ال ذكرت بعض األساطیر أناشید قیلت في تمجید

ة . استخدم نبات البردى في صناع)82(بفضلھ وأن البردي اخضر بفعل رطوبتھ نمى
ح ن لو، وتتكون مبعض التوابیت األوزیریة التي كانت تستخدم كرمز للبعث (أوزیر)

 ى ھذهخشبي تُنشر فوقھ قطعة من الكتان وترسم علیھا صورة اإللھ أوزیر، ثم تغط
شعیر مو الوكان یوضع الرمز في القبر بعد أن ین لطمى ویبرز فوقھا الشعیرالصورة با

ئًا تج شیویكبر داللة على أن حبوب الشعیر وإن كانت مجردة من الحیاة إال أنھا تن
  .)83(حیًا

 اإللھبمما سبق یتضح لنا أن المصرى القدیم أدرك مدى ارتباط نبات البردى 
ل في أوزیریس وأن ھذا النبات كان لھ الفضأوزیر وأورد ذلك في أسطورة إیزیس و

  حمایة االبن حورس من عمھ ست أثناء النزاع الذي استمر طویالً.
 الكتان: -4

كان الكتان من أقدم األلیاف التي عرفت في مصر، وقد عرفھ المصریون منذ 
وقد عثر  .)84(عصورھم المبكرة وتمكنوا من استخدام ألیافھ في صناعة المنسوجات

وكان ، )85(نسیج الكتان في مقابر مرمدة بني سالمة وفي البداري على قطع من
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یستخرج من بذور الكتان زیت یستخدم في الطقوس الدینیة بالمعابد، وفي اإلضاءة، 
  .)86(وفي التحنیط، كما كان تمثال اإللھ یلف في أربع لفائف كتانیة

وكتبت بالشكل  mHyأطلق المصریون القدماء على الكتان تسمیة 
 . وأورد بدج ھذه الكلمة بالكتابات التالیة:)87(من عصر الدولة القدیمة 

 و  )88( و            و    
. وأورد قاموس برلین تسمیة الكتان بكلمة ) dàim )89ووردت في القبطیة بالكتابة 

 TAt)90( ، وفي عصر األسرة الثامنة عشرة وردت تسمیة الكتان بالكتابة
 sXm )91(،  وجود مخصص ولم یجد الباحث تفسیًرا لھذه الكتابة لعدم

وھناك كتابات أخرى أوردھا بدج تعبیًرا عن تسمیة الكتان نبات الكتان في الكلمة، 
  .)92(وربما المقصود بھا أنواع من قماش الكتان ولیس نبات الكتان نفسھ

 ید الذيلوحات اأما عن ارتباط نبات الكتان باإللھ أوزیر، فقد كان الكتان ھو النب
إللھ ویعتقد أن ا ،)93(استعملت ألیافھ في صناعة النسیج طوال عصور مصر القدیمة

انیة بس كتوأن الكھنة كانوا یرتدون مالأوزیر قد كفن في نسیج من الكتان بعد موتھ، 
  ، وربما كان ذلك تشبًھا باإللھ أوزیر.)94(ناصعة البیاض كما ذكر ھیرودوت

لتي " ھي االمصریین القدماء كانوا یعتقدون أن اإللھة "نیتذكر ولیم نظیر أن 
ائف ابتكرت فن نسیج الكتان، وأن ھناك نصوًصا كثیرة تشید بمالبس اآللھة ولف

بق الموتى، وكانت صناعة نسیج الكتان تعتبر بصفة عامة من عمل النساء حیث س
كان ، و)59(وزیریسلإللھتین "إیزیس ونفتیس" أن نسجتا وغزلتا مالبس أخیھما اإللھ أ

ستخدم في یبینما زیت الكتان كان  ،)96(الكتان یستخدم في صناعة لفائف عملیة التحنیط
  .)97(بدالطب ومركبات الروائح العطریة واإلضاءة وأداء الطقوس الدینیة في المعا

د نا عنوعن االرتباط المباشر بین نبات الكتان واإللھ أوزیر فقد سبق وذكر
كانت  التي لبردى أنھ استخدم (البردي) في بعض التوابیت األوزیریةحدیثنا عن نبات ا

م تستخدم كرمز للبعث، وتتكون من لوح خشبي تنشر فوقھ قطعة من الكتان وترس
شعیر علیھا صورة اإللھ أوزیر، ثم تغطى ھذه القطعة بالطمي ویبرز فوق بذور ال

 داللة لقمح)امو الشعیر (أو (وأحیاًنا بذور القمح)، ویوضع ھذا الرمز في القبر بعد ن
  . )98(على الحیاة من جدید وقیام أوزیر للحیاة مرة أخرى

  
  

  ثانیًا: األشجار المرتبطة باإللھ أوزیر:
اھتم المصري القدیم بزراعة األشجار مثل اھتمامھ بزراعة النباتات األخرى،   

وكما ارتبطت بعض النباتات باإللھ أوزیر مثل القمح والشعیر والكتان والبردي 
البعث من جدید وبدایة حیاة جدیدة، ارتباًطا عقائدًیا كونھا تشبھ اإللھ أوزیر من حیث 

تخیل المصرى القدیم وجود ارتباط بین بعض األشجار مثل شجرة اإلشد وشجرة و
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وبین اإللھ أوزیر شأنھا في ذلك النباتات التي سبق ذكرھا  ثلوشجرة األ البرساء
  وارتبطت بھ، وسوف یتم عرض ھذه األشجار وارتباطھا بأوزیر على النحو التالي:

 اإلشـــد: -1
القدیمة وكتبت بعدة أشكال منذ عصر  عرفت شجرة اإلشد في اللغة المصریة

و  و  و   الدولة الحدیثة (األسرة الثامنة عشرة) منھا:
وكتبت كلمة ، )99( بالشكل  iSdوفي العصر الیونانى الرومانى كتبت كلمة ، 

iSd  منذ عصر الدولة الوسطى بالشكل Swb وفي عصر الدولة ،
  الحدیثة كتبت بالشكل: 

، وفي العصر المتأخر (األسرة الثانیة والعشرون) كتبت  
  بالشكل:

وباللھجة  Hoye ، وفي القبطیة كتبت باللھجة الصعیدیة
  .)Hbe)100    البحیریة

ا كان المصریون القدماء یأكلون ثمار شجرة اإلشد، ویصنعون من أغصانھ
ین سكاكمقابض ال األكالیل الجنائزیة، ویستخدمون خشبھا في البناء والصناعة وعمل

لھ والحراب ویستخرجون منھا ألیافًا لصنع الحبال، وقد قدست ھذه الشجرة لإل
  .)101(أوزیر

ن بحث عوعن ارتباط شجرة اإلشد باإللھ أوزیر، فعندما كانت اإللھة إیزیس ت
قي لفینیاالتابوت الذي ضم جثة أوزیر وجدتھ وقد ألقت أمواج البحر بھ على الشاطئ 

 (ببلوس)، وسقط التابوت بجوار شجرة (شجرة اإلشد) سرعان ما نمتعند جبیل 
كن من یلذلك لم ، )4ورقم  3رقم  ى(شكل    . )102(وكبرت لتحمیھ حتى احتوتھ بأكملھ

رة زع شجنحصر بداخل جالممكن أن یتحقق مولد اإللھ أوزیر من جدید إال لكونھ قد ا
اقة س الطإیزی ةتنفث فیھ اإللھ أنتمكن من التحول إلى "شجرة الحیاة" قبل اإلشد، و

  .)103(لھیة الالزمةاإل
وعن قدسیة شجرة اإلشد عند المصري القدیم یذكر عبد المنعم أبو بكر أنھ بعد 
أن تتم مراسیم تتویج الملك، كان یجلس تحت شجرة اإلشد لیقوم كل من اإللھ تحوت 

طول العمر والحظ واإللھة سشات بتسجیل اسم الملك على أوراقھا وتمنیاتھما لھ ب
وقدست شجرة اإلشد فى اإلقلیم السابع عشر ، )104(الحسن، ثم یقام حفل إقامة عمود جد

واستخدم أھل مدینة "ساو" (سایس) زیوتھا في عملیة التحنیط، من أقالیم مصر العلیا، 
واعتقد المصریون أن عطر ھذه الشجرة لھ دور مھم ضد اإللھ ست رمًزا لشر 

واتخذ المصرى القدیم من شجرة اإلشد وأوراقھا الیانعة والتي ، )105(واألرواح الشریرة
، وھذا داللة على ارتباط ھذه الشجرة )106(ا للبعث األوزیريزً ورقة رم 67بلغ عددھا 

باإللھ أوزیر، وسجل المصرى ذلك من خالل لوحة من الحجر الجیرى من عصر 
وعن ارتباط ، )107(جرة اإلشداألسرة الثالثین تصور ضریح اإللھ أوزیر وتخرج منھ ش
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بأوراق شجرة اإلشد، فھناك لوحة مؤرخة بالعام الرابع من حكم الملك  67العدد 
"رمسیس الرابع" عثر علیھا في أبیدوس تشیر إلى أمنیتھ في حكم طویل مثل الملك 

المعبود العظیم (رمسیس الثانى) في سنتھ السابعة  -ستب إن رع –"وسر ماعت رع 
مدینة  67اإللھة إیزیس انتشرت في ، ویذكر مصطفى العبادي أن عبادة )108(والستین"

أو مركز في مصر الوسطى وھذا طبًقا لما ورد على بردیة الھبنسا التي یرجع تاریخھا 
  .)109(إلى القرن الثانى المیالدى

ول اره أأوزیر" باعتب -سكر -وقد ارتبطت شجرة اإلشد باآللھة "بتاح" و"بتاح
ن صر، بل ربط المصري القدیم بین شجرة اإلشد واإللھ أوزیر الساكملك حكم م

كیھك  ي شھرف(القاطن) في حمایتھا یوم دفنھ (التابوت) تبًعا الحتفاالت اإللھ أوزیر 
یھك ك، وكانت طقوس اإللھ أوزیر تقام في معبد دندرة في شھر )110(في معبد دندرة

اثیل عون تمنبد أوزیر في مصر یصفي ھذا المعبد أو كل معا حیث كان الكھنة سواء
 ك حتىمن خلیط الرمل والشعیر والقمح على ھیئة أوزیر، ویُسكب علیھ الماء ویتر

سجلت نصوص ھذه االحتفاالت في قد ینبت، وھذا داللة على بعثھ من جدید، و
 لھاإل مقصورة أوزیر فوق سطح معبد دندرة حیث تتردد صیحة الفرح، ویودع تمثال

ل حل محیة العلیا من حجرة المعبد، تلك التي تمثل قبر أوزیر، حث أوزیر في الغرف
 منھا سلفھ منذ العام الماضى، ویوجد منظر في كھف فیلة یصور شجرة اإلشد ویخرج

  )5. (شكل رقم )111(ثعبان والذي یرمز إلى اإللھ "أوزیر"
- وزیرجرة اإلشد باإللھ أوزیر فیوجد منظر لضریح (مقبرة) "أشوعن ارتباط 

مت نر" في معبد دندرة وقد أحاطت بھ اإللھتین إیزیس ونفتیس وفوق المقبرة سك
ور كذلك یوجد نفس المنظر في معبد كوم إمبو یص، )3(شكل رقم  )112(شجرة اإلشد

فوق وضریح اإللھ أوزیر داخل مقصورة ذات قمة نصف دائریة وتظلھا شجرة اإلشد، 
  )6. (شكل رقم )113(الشجرة طائر الفونكس

إللھ اسبق یتضح لنا أن المصرى القدیم قدس شجرة اإلشد وجعل بینھا وبین مما 
ھا ن خشبمأوزیر ارتباًطا منذ بدایة وضع اإللھ أوزیر في التابوت الخشبي المصنوع 

في ووحتى بعد أن طفا التابوت على سواحل جبیل (ببلوس) ظللتھ ھذه الشجرة بل 
  ید.ي من جدررمًزا للبعث األوزیكثیر من المناظر نرى أنھا نبتت فوق التابوت 

  
  
  ثـــل:األ -2

األثل تزرع في مصر منذ أقدم العصور وكانت صورھا موجودة كانت شجرة 
، وأطلق المصرى القدیم على شجرة األثل تسمیة )114(بكثرة على جدران المقابر

     isr)115( ووردت تسمیة شجرة األثل في نصوص األھرام ،
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 وأوردھا فولكنر في قاموسھ بالشكل  ،)isrt )116 بالشكل  بحرف 
، ووردت التسمیة في القبطیة )isr)117 والشكل  والشكل 
، وعرفت الشجرة فى العبریة بـ "إیشل" ثم حرفت في اللغة العربیة )osi )118بالشكل: 

  .)119(إلى "أثل" مما یدل على أن الشجرة أصلھا آسیوى
قنا  متحجرة من شجرة األثل في واديویذكر سلیم حسن أنھ قد عثر على قطع 

ث منذ العصر الحجرى القدیم، وكذلك عثر على خشبھا منذ العصر الحجري الحدی
ولة وفي البداري وفي عصر ما قبل األسرات، وجاء ذكرھا منذ عصر األھرام (الد

  .)120(القدیمة)، وكانت ھذه الشجرة مقدسة لإللھ أوزیر
 ت في كثیر من المناظر تشبھ شجرةقدست شجرة األثل لإللھ أوزیر وظھر

فة الغر اإلشد وھى تظل قبر أوزیر بأغصانھا، وقد مثلت شجرة األثل على أحد جدران
 قومانالمقدسة التى كرست لإللھ أوزیر في جزیرة فیلة بأسوان حیث نرى كاھنین ی

ذا ھبرى الشجرة التي نبتت فوق قبر أوزیر، مما یؤكد كالم "بلوتارخ" في وصف 
  .)121(ئزیةبأنھ كان متوًجا باألزھار عندما یقوم الكھنة بأداء الطقوس الجناالقبر 

الل خمما سبق یتضح لنا أن المصري القدیم ربط شجرة األثل باإللھ أوزیر من 
ین لشجرتوجودھا فوق قبره لتظللھ كما سبق وربط شجرة اإلشد بھ وھذا یدل على أن ا

  كانتا مقدستین وارتبطتا باإللھ أوزیر.
  
  
 البرســـاء: -3

منذ  Swb عرفت شجرة البرساء عند المصري القدیم باسم 
و  عصر الدولة الحدیثة، وكتبت باألشكال: 

 Hbe وباللھجة البحیریة Hoye . وفي القبطیة باللھجة اإلخمیمیة 
ویالحظ التطابق فى أسماء شجرة اإلشد وأسماء شجرة البرساء وربما یعود ذلك ، )122(

الشكلى بین الشجرتین ولكن من الواضح اختالفھما في االستخدام والدور إلى التشابھ 
  الدیني المرتبط باإللھ أوزیر.

یذكر سلیم حسن أن شجرة البرساء (اللبخ) كانت مقدسة وتقدم لإللھ أوزیر،   
 ذات فاكھتھا ماثیل المجاوبین (األشوبتى) وتؤكلوكان یصنع من خشبھا األثاث وت

  .)231(الطعم الحلو المذاق
من خشب شجرة  یرى الباحث أن صناعة تماثیل المجاوبین (األوشبتى)

البرساء ربما كان بسبب ھیئة المعبود أوزیر وھو نفس ھیئة تماثیل األوشبتى، لذلك 
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ربط المصرى القدیم بین اإللھ أوزیر وھذه الشجرة المقدسة من خالل صناعة تماثیل 
  ة.المجاوبین (األوشبتى) على الھیئة األوزیری

ة یتضح لنا ارتباط شجرة البرساء باإللھ أوزیر من خالل صناع مما سبق
  تماثیل األوشبتى على الھیئة األوزیریة.

  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
یتضح لنا بعد ھذا العرض للنباتات واألشجار التي قدسھا المصرى القدیم   

تات عیر نباوالش وجعل بینھا وبین اإللھ أوزیر ارتباًطا دینیًا فنراه جعل من نبات القمح
ا زیر كملھ أومقدسة تنمو على جثة اإللھ أوزیر رمًزا للبعث من جدید وعودة الحیاة لإل

  تعود الحیاة للحبوب فتنمو من جدید.
لذي اربط المصري القدیم بین نبات الكتان واإللھ أوزیر من خالل القماش 

 رمًزا كتانلفائف الدفن فیھ اإللھ أوزیر وأصبح قماًشا مقدًسا وأصبح كل متوفي یلف ب
 وفي منالمت على قدسیتھ وارتباطھ وتشبھھم باإللھ أوزیر، وربما اعتقادًا في بعث ھذا

  جدید كما بعث أوزیر من جدید بعد موتھ.
أما بالنسبة لنبات البردي فقد ارتبط باإللھ أوزیر من خالل لونھ األخضر وھذا   

حمل  الذى بردي وإخفائھ للتابوتیشبھ لون اإللھ أوزیر بعد موتھ، كذلك نمو نبات ال
ة ن عودمجثة اإللھ أوزیر بعد موتھ إلى أن وجدتھ اإللھة إیزیس واستطاعت بسحرھا 

  أوزیر مرة أخرى للحیاة.
اإللھ تبط باإلشد واألثل والبرساء فكلھا جعلھا المصري القدیم تر أما األشجار

ظھا لى حفععلیھ داللة  أوزیر من خالل المناظر التي أوردھا وھى تظلل قبره أو تنمو
  لھ حتى یعود للحیاة والبعث من جدید.
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  ورــال والصــاألشك

  
  ): یمثل جسد اإللھ أوزیر ونمو النبات فوقھ.1شكل رقم (

ور مد أنالمصدر: أدولف إرمان: دیانة مصر القدیمة، ترجمة عبد المنعم أبوبكر ومح
  .29، شكل 49، ص 1952شكرى، القاھرة، 

  
  ): یمثل نباتات نامیة من تابوت على ھیئة أوزیر.2( شكل رقم

 راجعةالمصدر: یاروسالف تشرنى: الدیانة المصریة القدیمة، ترجمة أحمد قدرى، م
  .122، ص 1987محمود ماھر طھ، القاھرة، 
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  ): یمثل نمو شجرة فوق تابوت أوزیر (شجرة إشد)3شكل رقم (
دیمة، والحیاة المصریة في العصور القالمصدر: إدولف إرمان وھرمان رانكة: مصر 

كل ش، 291، ص 1953ترجمة ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال، القاھرة، 
139.  

  
  ): یمثل ضریح أوزیر تخرج منھ شجرة اإلشد.4شكل رقم (
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أضواء على شجرة عید المیالد، شجرة الخلد وجذورھا وجدي رمضان، المصدر: 
لمنیا، ص جامعة ا –، كلیة اآلداب 2010لمستقبل، ینایر التاریخیة، مجلة التاریخ وا

  .6، شكل 89
  
  

  
  ): یمثل أوزیر على ھیئة ثعبان یخرج من شجرة إشد.5شكل رقم (

  .3، شكل 86المصدر: نفس المرجع، ص 
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  ): یمثل ضریح أوزیر داخل مقصورة نصف دائریة وتظلھ شجرة اإلشد.6شكل رقم (
  .8شكل ، 91در: نفس المرجع، ص المص

  المراجع والھوامش
ة جامع – كلیة اآلداب –* أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم المساعد 

  عین شمس.
  قائمة االختصارات:

1- BIFAO : Bulletin de Instit Francais d'archéologie orientale (Le Caire). 
2- JGS : Journal of Glass Studies Corning Mus. of Glass (New York). 
3- LÄ : Lexikon der Ägyptischen (Wiesbaden). 
4- Pyr : K. Sethe, Die altägyptischen Pyramidentexte nach den 

Papierabdrücken und photographien des Berliner Museums 
neuherausgegeben und erläutert (Leipzig). 

5- Urk : Urkunden des Ägyptischen Alterums, IV, 1-16 Sethe K. der 18 
Dynastie, Berlin, 1961. 

6- Wb, : Erman A & Grapow H., Wörterbch der ögyptischen Sprache, 6 
vols. 3rd ed. Berlin, 1961- 71. 

 
ات، معبودعبد الحلیم نور الدین: الدیانة المصریة القدیمة، الجزء األول، ال ) 1(

 اإللھ أوزیر انظر:؛ وعن أصل تسمیة 104م، ص 2014القاھرة، 
Griffiths, J. G., Osiris, LÄ IV, pp. 623- 625. 

رندل كالرك: الرمز واألسطورة في مصر القدیمة، ترجمة أحمد صلیحة،  ) 2(
 وما بعدھا. 97، ص 1988القاھرة، 

 وما بعدھا. 108نفس المرجع، ص  ) 3(
 .105عبد الحلیم نور الدین: المرجع السابق، ص  ) 4(
)5 ( Goyon, J. C., Le Cérmonial De Glorifcation D'Osiris Du 

Papyrus Du Louvre I. 3079 (Colonnes 110 À 112), BIFAO 
65 (1967), 89- 156;             

  وعن ارتباط اإللھ أوزیر باآللھة األخرى انظر:
Griffiths, J. C., LÄ, pp. 628- 629. 

 مة وآثارھا،أحمد فخرى: أباتون، الموسوعة المصریة، تاریخ مصر القدی ) 6(
 .69، ص 1973المجلد األول، الجزء األول، القاھرة، 

 .107عبد الحلیم نور الدین: المرجع السابق، ص  ) 7(
رة، عبد العزیز صالح: حضارة مصر القدیمة وآثارھا، الجزء األول، القاھ ) 8(

 .81، ص 1992
أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف: دراسات في تاریخ وحضارة  ) 9(

 .53، ص 2007)، في حضارة مصر القدیمة، اإلسكندریة، 4( الشرق القدیم
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 .78، ص 1970ولیم نظیر: الثروة النباتیة عند قدماء المصریین، القاھرة،  )10(
)11 ( Wb, I, 386- 14.                                                            

                   
المصریة في العصور أدولف إرمان وھرمان رانكھ: مصر والحیاة  ) 12(

، 1953 محرم كمال، القاھرة،القدیمة، ترجمة ومراجعة عبد المنعم أبو بكر و
وللمزید عن الكتابات المختلفة للقمح التى وردت في نصوص ، 503ص 

  األھرام لتسمیة القمح انظر:
Pyr., 657, 761, 874, 1950, 2070. 

)13 ( Wb, III, 426- 12.                                                         
                    

؛ 53أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف: المرجع السابق، ص  ) 14(
 .74ولیم نظیر: المرجع السابق، ص 

ولیة، ی 1، 7حسن كمال: النباتات المصریة القدیمة، مجلة المقتطف، العدد  ) 15(
 .74ولیم نظیر: المرجع السابق، ص وكذا:  ؛150، ص 1935

 وما بعدھا. 74ولیم نظیر: المرجع السابق، ص  ) 16(
أحمد بدوى وھرمان كیس: المعجم الصغیر في مفردات اللغة المصریة  ) 17(

 .79، ص 1958القدیمة، الطبعة األولى، القاھرة، 
، ص 1976حسن خطاب: الثروة النباتیة عند المصریین القدماء، القاھرة،  ) 18(

 وما بعدھا 99
)19 ( Budge, W. A., An Egyptian Hieroglyphic 

Dictionary, vol. I, New York, 1987, p. 468 a.                      
                                                           

، ص 2008، القاھرة، 8عبد الحلیم نور الدین: اللغة المصریة القدیمة، ط  ) 20(
445. 

)21 ( Budge, W. A., op. cit., p. 242 b.                                 
                     

)22 ( Ibid., p. 126 a.                                                             
                   

 .289أحمد بدوى وھرمان كیس: المرجع السابق، ص  ) 23(
)24 ( Budge, W. A., op. cit., p. 50 b.                                   

                   
)25 ( Ibid., p. 523 b.                                                             

                  
)26 ( Ibid., p. 529 a.                                                             
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)27 ( Ibid., p. 559 b.                                                             
                  

)28 ( Ibid., II, p. 788 b.                                                        
                   

 .445عبد الحلیم نور الدین: المرجع السابق، ص  ) 29(
ر د أنوأبو بكر ومحمأدولف إرمان: دیانة مصر القدیمة، ترجمة عبد المنعم  ) 30(

ن وعن ارتباط اإللھ أوزیر بالفیضا ،49 -48ص  ،1952شكري، القاھرة، 
 انظر ما ورد في نصوص األھرام بخصوص ذلك:

Pyr., 25- 589- 767. 
 وكذا: ،49أدولف إرمان: المرجع السابق، ص  ) 31(

بد عروبیرجاك تیبو: موسوعة األساطیر والرموز الفرعونیة، ترجمة فاطمة 
رة، محمود، مراجعة محمود ماھر طھ، المجلس األعلى للثقافة، القاھهللا 

 .58، ص 2004
)32 ( Pyr., 388.                                                                     

                 
 .50أدولف إرمان: المرجع السابق، ص  ) 33(
عة خرى، مراجیاروسالف تشرنى: الدیانة المصریة القدیمة، ترجمة أحمد ف ) 34(

ین: وكذا: عبد الحلیم نور الد ،122، ص 1987د ماھر طھ، القاھرة، محمو
 ،17ات مكتبة اإلسكندریة، ب. ت. ص الفالح المصرى القدیم، محاضر

م حلی وكذا: إیزابیل فرانكو: أساطیر وآلھة، نفثات رع إلھ الشمس، ترجمة
القاھرة، طوسون، مراجعة محمود ماھر طھ، المجلس األعلى للثقافة، 

 .201، ص 2005
 .200إیزابیل فرانكو: المرجع السابق، ص  ) 35(
ة وكذا: عبد الحلیم نور الدین: الدیانة المصری ،201نفس المرجع، ص  ) 36(

 .109، ص 2014القدیمة، الجزء األول، المعبودات، القاھرة، 
وكذا: حسن كمال: المرجع  ،58ر جاك تیبو: المرجع السابق، ص روبی ) 37(

 .149السابق، ص 
 .260المرجع السابق، ص  نفس ) 38(
ل محمود فوزى الشایب: ارتباط بعض المعبودات المصریة القدیمة بالنی ) 39(

دد وفیضانھ، مجلة حضارات الشرق األدنى القدیم، جامعة الزقازیق، الع
 .306، ص 2010األول، السنة األولى، دیسمبر 

 .56روبیر جاك تیبو: المرجع السابق، ص  ) 40(
 .122ق، ص یاروسالف تشرنى: المرجع الساب ) 41(
 .54أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف: المرجع السابق، ص  ) 42(
 نجیب میخائیل: الزراعة، تاریخ الحضارة المصریة، العصر الفرعوني، ) 43(

 .509، ص 1962المجلد األول، القاھرة، 
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 .516نفس المرجع، ص  ) 44(
 .151حسن كمال: المرجع السابق، ص  ) 45(
 .79ولیم نظیر: المرجع السابق، ص  ) 46(
 وما بعدھا. 102خطاب: المرجع السابق، ص حسن  ) 47(
 وما بعدھا. 150حسن كمال: المرجع السابق، ص  ) 48(
)49 ( Wb, I, 142-1.                                                                      

                 
، ص 2008، القاھرة، 8عبد الحلیم نور الدین: اللغة المصریة القدیمة، ط  ) 50(

445. 
 .29بدوى وھرمان كیس: المرجع السابق، ص  أحمد ) 51(
)52 ( Wb, IV, 524- 2;                                                           

                  
 .54أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف: المرجع السابق، ص 

)53 (  Wb, I, 205- 10.                                                           
                   

)54 ( Wb, IV, 476- 8.                                                           
                   

)55 ( Wb, IV, 524- 2.                                                           
                   

)56 ( Wb, I, 205- 10.                                                            
                   

 ة مصر وثقافتھا فيی، في مدنحسن: مصر القدیمة، الجزء الثانىسلیم  ) 57(
 .78، ص 2000الدولة القدیمة والعھد اإلھناسي، القاھرة، 

 .81ولیم نظیر: المرجع السابق، ص  ) 58(
 .81نفس المرجع، ص  ) 59(
حضارة المصریة القدیمة، البردي واللوتس في ال محمد محمد الصغیر: ) 60(

 .3، ص 1985القاھرة، 
 .3عبد العزیز صالح: المرجع السابق، ص  ) 61(
)62 ( Wb, I, 263- 7.                                                              

                  
)63 ( Wb, I, 264- 8, 11.                                                        

                  
)64 ( Pyr., 1530 b.                                                                

                  
)65 ( Wb, II, 124- 8.                                                            
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 .3محمد محمد الصغیر: المرجع السابق، ص  ) 66(
 .33، ص 1982القاھرة، حسن رجب: البردي،  ) 67(
)68 ( , ed., London, rdGardiner, A., Egyptian Grammar, 3

1973, p. 481, M 15; Faulkner, R. O., A Concise Dictionary 
of Middle Egyptian, Oxford, 1986, p. 4.                               

                                                                 
)69 ( Wb, IV, 461- 11;                                                         

                   
 .35حسن رجب: المرجع السابق، ص 

 .35حسن رجب: المرجع السابق، ص  ) 70(
 .36نفس المرجع السابق، ص  ) 71(
)72 ( Wb, IV, 428- 5.                                                           

                     
 ؛ وكذا: 279أحمد بدوى وھرمان كیس: المرجع السابق، ص  ) 73(

Crum, W. E., A Coptic Dictionary, Oxford, 1930, p. 795 a; 
Černy, J., Coptic Etymological Dictionary, London, 1976, p. 322. 

رودوت یتحدث عن مصر: ترجمة األحادیث عن اإلغریقیة محمد صقر ھی ) 74(
، 204، ص 1966خفاجة، قدم لھا وتولى شرحھا أحمد بدوى، القاھرة، 

 .3، ھامش 92فقرة 
 .37حسن رجب: المرجع السابق، ص  ) 75(
)76 ( Liddell, H. G. & Scott, R. A., A Greek-English 

Lexicon, vol. II, Oxford, 1887- 1937, p. 1302.                     
                                               

)77 ( Černy, J., Paper and Books in Ancient Egypt, 
London, 1952, p. 4.    

وللمزید عن نبات البردى تسمیاتھ ، 37حسن رجب: المرجع السابق، ص 
ما و 3واستخداماتھ انظر: محمد محمد الصغیر: المرجع السابق، ص ص 

 وما بعدھا. 33بعدھا؛ وكذا حسن رجب: المرجع السابق، ص ص 
 .291أحمد بدوى وھرمان كیس: المرجع السابق، ص  ) 78(
 .41محمد محمد الصغیر: المرجع السابق، ص  ) 79(
 .110ولیم نظیر: المرجع السابق، ص  ) 80(
 .74محمد محمد الصغیر: المرجع السابق، ص  ) 81(
)82 ( Brugsh, H., Religion und Mythologie, Leipzig, 

1885, pp. 613- 626.  
 .329محمد محمد الصغیر: المرجع السابق، ص  ) 83(
 .57أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف: المرجع السابق، ص  ) 84(
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 وما بعدھا. 113حسن خطاب: المرجع السابق، ص  ) 85(
سیرج سونیرون: كھان مصر القدیمة، ترجمة زینب الكردى، مراجعة  ) 86(

 .93ص ، 1975أحمد بدوى، القاھرة، 
)87 ( Wb, II, 121- 4.                                                            

                         
)88 ( Budge, W., I, 284 b.                                                    

                    
)89 ( Ibid., 319 a.                                                                 

                     
)90 ( Wb, V, 343- 6.                                                            

                     
)91 ( Wb, V, 269- 12.                                                          

                     
)92 ( Budge, W. I., 110 b- 136 a- 155 a- 252 a.                  

                      
وللمزید عن أسماء الكتابة انظر: أحمد بدوى وھرمان كیس: المرجع   

 .31السابق، ص 
 .85سلیم حسن: المرجع السابق، ص  ) 93(
؛ وكذا: 37، فقرة 124ھیرودوت یتحدث عن مصر: المرجع السابق، ص  ) 94(

 .101لیم نظیر: المرجع السابق، ص و
 .102ولیم نظیر: المرجع السابق، ص  ) 95(
 .150 -149یاروسالف تشرنى: المرجع السابق، ص  ) 96(
 .93ولیم نظیر: المرجع السابق، ص  ) 97(
 وما بعدھا. 329محمد محمد الصغیر: المرجع السابق، ص  ) 98(
)99 ( Wb, I, 136- 506; Urk, IV, 591, 16; Faulkner, R. O., 

op. cit., p. 31.   
)100( Wb, IV, 435- 10.                                                         

                 
 .177ولیم نظیر: المرجع السابق، ص  )101(
 .191 -290أدولف إرمان وھرمان رانكھ: المرجع السابق، ص  )102(
 .151روبیر جاك تیبو: المرجع السابق، ص  )103(
 الموسوعة المصریة، تاریخ مصرعبد المنعم أبو بكر: تتویج الملك،  )104(

 .171 ، ص1973القدیمة وآثارھا، المجلد األول، الجزء األول، القاھرة، 
)105( R. el-Sayed, L'Isd de la Butte de la tombe d'Osiris, dans 

The Realm of the Pharaohs, Essay in honor of Tohfa 
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Handoussa, vol. I, Cahier no 37, 2009, p. 232, n. 42.      
                                                                  

جدى رمضان: أضواء على شجرة عید المیالد، شجرة الخلد وجذورھا و )106(
جامعة  م، كلیة اآلداب،2010التاریخیة، مجلة التاریخ والمستقبل، ینایر 

 .71المنیا، ص 
 .6، شكل 89نفس المرجع السابق، ص  )107(
رموز من تاریخ مصر القدیمة ومظاھر حضارتھا وحض  رمضان السید: )108(

ة، ما قیل بشأنھا من مزاعم وأباطیل، المجلس األعلى لآلثار، القاھر
 .100، ص 2009

 ھرة،مصطفى العبادى: مصر من اإلسكندر األكبر إلى الفتح العربي، القا )109(
 .274ص       ، 1992

 .72وجدى رمضان: المرجع السابق، ص  )110(
 .77نفس المرجع، ص  )111(
)112( R.el-Sayed, op. cit., p. 238, (doc. 4).                               

                         
)113( Ibid., p. 238, (doc. 5).                                                      

                       
 .171ولیم نظیر: المرجع السابق، ص  )114(
)115( Wb, I, 130- 1.                                                                   

                     
)116( Wb, I, 130- 6.                                                                   

                    
)117( Faulkner, R. O., op. cit., p. 31.                                        

                     
)118( Černy, J., op. cit., p. 122.                                                 

                    
 .172السابق، ص  عولیم نظیر: المرج )119(
 ؛ وللمزید عن شجرة األثل انظر:72سلیم حسن: المرجع السابق، ص  )120(

Sandford, The Policene & Pliostocene Deposits of Wadi Qena in 
Quart, JGS, LXXXV (1929), p. 503.  

 .173ولیم نظیر: المرجع السابق، ص )121(
)122( Wb, IV, 435- 10.                                                              

                    
 .71سلیم حسن: المرجع السابق، ص  )123(

 
 


