
أو خروج أبناء حورس األربعة من زهرة  ،1nfr_itm تم_ مصر القديمة بالمعبود نفرفيارتبطت زهرة اللوتس                 -:الملخص     جامعة قناة السويس– كلية السياحة والفنادق - السياحي اإلرشادقسم   سمر محمد مصلح محمد   دراسة حول طفل الشمس يخرج من زهرة لوتس ----- ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------   54 -43   الصفحات            2017 ديسمبر -عدد الثاني   ال-  14  المجلد    مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة      لى تصوير أو تمثيل الملوك واألفراد بأنفسهم يبعثون من زهرة إ الديانة المصرية القديمة أدى فيهذا الدور الهام 2.مغلقه سواء متفتحة أو لآللهةأو ظهور الضوء األول لشمس الصباح الشابة وكذلك لتقدمة القرابين  شمس رع،لوتس، أو طفل ال نسان،حيث تفخر األشمونين  خلق اإلقبل ما أي  nwn كانت المياه األزليةالحياة أول مكان لظهور بدء إن  :تقديم     .ساللوت واألهمية الدينية لخروج أو بعث الملوك واألشخاص من زهرة المعانيدراسة •   .إلقاء الضوء على مناظر خروج أو بعث الملوك و األشخاص من زهرة اللوتس •    : إلىيهدف البحث   -------------------------------------------------------------   .مون وكذلك الملك بعنخىآت عنخ ن تحتمس الثالث وتوا على سبيل المثال الملك،لوتس متفتحة 32mnwبجزيرة اللهب iw_nsrsr أو بحيرة اللهب š_nsrsr  نبتت منه زهرة اللوتس مياهه ال حدود لها فالذي األزلي ذلك المحيط 4.طفل الشمس ظهرت وولد منها التيو كذلك زهرة اللوتس األولى šsn ،nhb ،srpt.5  أو برعم ، يضع سبابته بداخلهاجالسا  وصور رأسه، وكان يحمل قرص الشمس على مضيءمنها إله الشمس وهو طفل،خرج وهو  روح اإلله رع وتحوى قرص الشمس بين بتالتها، وعندما تفتحت برز هي وكانت تلك الزهرة العطرة 6.زهرة اللوتس العظيم " si t.ipw hknw šsn pw BA mry n Ra  9.تشرق ويخرج منها إله الشمس بشكل الطفل المساء حتى تشرق الشمس عليها فتخرج ثم في حيث تغوص ، والشروقةصرية القديمة للبعث والحيا العقيدة المفي ًمهما هذه الخاصية لعبت دورا 8. المساءفي اللوتس هو رمز للبعث والوالدة المتجددة حيث تفتح كل صباح و تغلق أن  7.نبت فيها برعم لوتس عظيم pri n šsn šrt cA   . والناس وكل األشياءاآللهةه،وفاتح عينيه، فأضاء الكون حيث خرجت منه  فمفي حوى قرص الشمس بين بتالتها المبرعم، وعندما تفتحت ن زهرة اللوتس نبتت من الماء أوال وكانت تإفهناك أسطورة تقول  " روح اإلله رع إنها كانت زهرة عطرة ، محت ورت ألنها بددت ظلمات الكون– أشرقت من المحيط كطفل التيزهرة اللوتس العظيمة  .Nhb wr xai m nwy m xy mHt. wrt ir šspw r ii kkw-grh 11     10. حيث بدد ظالم الكونمضيء الشمس وهو طفل، إلهالزهرة برز منها  12. الخلق وكأم لإلله رع  والبقرة العظيمةفي صاحبة الكلمات السبع هيورت نيت  نصوص معبد إسنا تظهر المعبودة محت في تحمى طفل الشمس الجالس بين قرنيها، و  وهيودة محت ورتتظهر المعب   dd.fi cb ik –wbn m nwn nb mHt.wrt      



44  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة حول طفل الشمس يخرج من زهرة لوتس   : من زهرة لوتساإللهينماذج للتماثيل والنقوش واآلثار التي تفسر والدة الطفل 
، البني باللون يان مطلاجبان والح، الرأس مغطى بالجص حليقوهويظهر الملك .  من الخشبجزئيا تمثالال رأسنحت  JE.14 60723 برقم المصريبالمتحف  محفوظة  القطعةههذ(KV62).13طيبة الملوك، غرب وادي في  يصور الملك كطفل الشمس،عثر عليه هوارد كارتر عند باب المقبرة الخاصة بالملكالنصفي من زهرة اللوتس، التمثال الملك يخرج رأس .ة الدولة الحديث،ةرأس للملك توت عنخ آمون عصر األسرة الثامنة عشر • هذا 15.تين تظهر الصورة مالمح توت عنخ آمون مع أنف مستقيم وشفتين منحني.بينما لونت عين الملك بلون أزرق غامق  16 )1شكل  ( سم30 يبلغ طول التمثال .ًوت عنخ آمون عندما كان طفال يمثل تالذيالتمثال هو الوحيد 
رغبة المتوفى للتحول إلى "الدولة الحديثة فصل  ،ةترجع لألسرة التاسعة عشر)  كتاب الموتى- أ81الفصل  (آنيبردية  •  17 )2شكل  " (من المستنقع صرفت التي أنا النقية ألني حورس، في ظهر من أشعة الشمس على أنف رع، نزلت ألجدها الذي النقيأنا ذلك اللوتس  "  . سم42: سم، العرض67:الطول .104703 برقم البريطانيهذه البردية محفوظة بالمتحف . "زهرة لوتس
 19 )3شكل (. الفماألزلية، كما يتضح أن طفل الشمس يظهر منه مالمح الطفولة مثل خصلة الشعر على الجانب األيمن واإلصبع على يصور طفل الشمس جالسا على عالمة البحيرة تمثيال للمياه  األمام، ر القدمين منيظهر البرعم من الخلف بينما تظه  على بتالتها،ًجالسا  حيث يمثل،18ع لعصر االنتقال الثالثجير متفتحة  يخرج من زهرة لوتس الذيطفل الشمس •
) طفل الشمس(كما يتضح أن الملك  ،21ممسكا بالشارات الملكية hmhmيرتدى الملك تاج  بنفسها من المياه األزلية، تخرج التيتفتحة على جانبي البراعم يصور الملك يخرج من زهرة لوتس م ،20)23األسرة (نقش للملك أيوبوت األول  •    22 )4شكل .(يظهر منه مالمح الطفولة حيث يضع إصبعه على فمه
، واقفا على زهرة آدميمون رع بشكل اإلله مين، يظهر الملك بشكل صقر برأس آيصور الملك يقوم بالتعبد أمام اإلله  23)27 األسرة -متأخرمن العصر ال(  بالواحة الخارجة  'Hbt  'Hebetنقش من معبد هيبس  •  24 )5شكل . (imn Rc-nsw nTrw اآللهةمون رع ملك آ يخرج من زهرة لوتس هو اإلله الذين وهذا اإلله الوتس متفتحة وعلى الجانبين البرعم
  26 )6شكل  .(الثالث قبل الميالد القرن الروماني اليونانيلى بدايات العصر إيرجع المنظر .  ترمز للبعثالتي فمه، وتحيط به عناقيد العنب فيإصبعه  على زهرة لوتس ربما يضع ًجالسا  يصور طفل الشمس 25 باست من المزوقة بالواحة الداخلة،باديقبرة نقش من م •
حدى مقابر إ TT32  مقبرةفيد لرأس من الكتان مرسومة بلون أسود عثر عليها لوحة من القرن الثالث قبل الميال •  28.ولكنها مهشمة المصرين بالمتحف آل فمه، توجد هذه اللوحة افيلطفل الشمس يخرج من زهرة لوتس يضع إصبعه  منها بالداخل األساسي، يمثل  المنظر 27)األقصر( طيبة في تقع على الضفة الغربية لنهر النيل التيجبانة الخوخة 
، البطلمي العصر 29 الكرنك،في معبد خونسو في الثانيبيورجيتيس الملقب  منظر من بوابة الملك بطليموس الثامن • يصور المنظر الملك بطليموس الثامن، وهو يقدم البخور من مبخرة أمام اإللهة الكبرى .الغربي الجنوب في يقع الذي  30. العظيمةاآللهةدة  تقف على القمة الذهبية لسيالتيحتحور، 
•    Dd mdw in Ht-Hrt wrt Hrt-ib bnnt nby.t nTrwHnwt- wrt  " 31  إحىاإلله هوطفل الشمس هنا   ."منها طفل الشمس يخرج التىإن طفل الشمس يجلس في منتصف زهرة اللوتس، وخارجه على شكل براعم وتحيط به النباتات، وزهور اللوتسiHyيقف خلف عالمة توحيد األرضالذيسما تاوى،  أو حور 32هة حتحورلابن اإل  

smA-tAwy.)7شكل( .  



45  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  سمر محمد مصلح محمد حيث كانت مدينة الفيوم ،الروماني اليونانيترجع للعصر  الجيريمصنوعة من الحجر  Pnepheros معبدلوحة من    • ًآخر كثيرا ما يحمل نقوشا سحرية أو عالمات سحرية أو رموزا سحرية أو صيغة أو نصا مقدساوع من حجر أو شيء صغير  وصف التعويذة أو التميمة بأنها جسم ديني مصن يمكنكماة،اللوتس لدرء األرواح الشرير تميمة باستخدامشوهدت المومياوات . أن يرتدى تميمة اللوتس لجلب الحظ الجيدينبغي ث،كماالشمس والخلق والبع األسطورة المصرية إلى في ترمز هيلماء لتخرج من الماء مرة أخرى عند شروق الشمس، الشمس، تغوص تحت ا عندما تغلق زهرة اللوتس عند غروب س، مصر القديمة غالبا ما تكون رمزا كزهرة لوتفيالتعويذات والتمائم   -: بالمتاحف المختلفة  من زهرة لوتساإللهيالتي تفسر والدة الطفل  التعويذاتالتمائم و    34 )8. شكل(. الشمسإللهالكوبرا على رأس التمساح لترمز  ، تظهر زهرة لوتسخارجا من سوبك اإللهيظهر ،33اإلسكندرية بمتحف اآلنه اللوحة ذتوجد ه. سوبكاإللهعبادة لمركز  ً ً ً   - :المصري  بالمتحفتفسر والدة الطفل اإللهي من زهرة لوتسنماذج لقطع أثرية  - 1    35.ً
ل زهرة لوتس ذات  داخًجالسايمثل طفل الشمس . JE 29139 برقم المصريتمثال صغير محفوظ بالمتحف  • تم العثور  إصبعه على فمه،رأسه واضعاًتاجا على يظهر الطفل مرتديا . بتالت مدببة، مصنوع من خشب األكاسيا   37 ).9 شكل( سم10 من يقرب ما التمثال فيرتفاع الشخص ا سم، يبلغ 14رتفاعه ا 36. منطقة أبو صيرفيعلى هذا التمثال الصغير 
 381r pa،يظهر حورس الطفل حر با غرد31657JE برقم المصريحف تمثال من البرونز،محفوظ بالمت •

hrd  39.3  وضع القرفصاء على زهرة لوتس مرتديا تاج أتففيtfقد عثر عليه .  حاله جيدة من الحفظفيالتمثال .  السوط على الصدر ويحملاليسرعلى فمه بينما يضع اليد  السبابة ليده اليمنى إصبع واضعا   41)10شكل ( ملى106 الشخص ارتفاع ملى، 16 التمثال ارتفاعt.nˁḏ،40بمنطقة صان الحجر
 42)11شكل (ملى 078رتفاع التمثال نحو ايبلغ .  على ركبته، وتتدلى ضفيرة الشعر على كتفه األيمنيسرالعلى فمه واليد زهرة اللوتس،يظهر اإلله حورس كطفل شمس يخرج من زهرة لوتس مع بتالتها الطويلة المدببة،واضعا يده اليمنى  وهو جالس داخل المصري مصنوع من البرونز يوجد بالمتحف ،1r pa hrdتمثال لإلله حورس  •
 43) 12شكل .(يالمصر المتحف فيتوجد هذه التميمة .السبابة من يده اليمنى على فمه أصبعواضعا يظهر طفل الشمس .اًتميمة صغيرة تصور طفل الشمس جالسا داخل زهرة اللوتس محاط ببتالته •
واضعا أصبع يظهر طفل الشمس .اتميمة صغيرة تصور طفل الشمس جالسا داخل زهرة اللوتس محاط ببتالته •  44)13شكل .(يالمصر المتحف في توجد هذه التميمة الصغيرة . على ركبتهاليسرالسبابة من يده اليمنى على فمه،بينما تستقر اليد 
 -: والدة الطفل اإللهي من زهرة لوتسر تفسوفرالل نماذج لقطع أثرية بالمتحف - 2  45)14شكل (.القرفصاء كطفل الشمس الخارج من زهرة لوتس،متوسط بين اإللهات حتحور وماعت وضع في جالسا يظهر اإلله خنوم)والدة الملك أوسركون الثالث وربما زوجة الملك شاشنق الرابع(الملكة كاما  تصور ميالد الشمس خالل جنازة المصري فوظة بالمتحفمحن، يلوحة صدرية ترجع لعصر األسرة الثالثة والعشر •
، تصور التعويذة مولد 10943 متحف اللوفر برقمفيمعروضة 46،)نتقال الثالثفترة اال( تعويذة الملك أوسركون  • ً يعتبر نبات اللوتس األزرق نباتا مقدسا في مصر القديمة كانحيثء، ن زهرة لوتس زرقاالشمس النابع م الملك كطفليظهر رأس  ،سالمرتفعة من زهرة اللوت  اإللهة نفرتومالملك معالملك أوسركونمن زهرة اللوتس،يظهر  الركيزة .ً   .47)15شكل( . سم9.60:  سم ، يبلغ عرضها9.67يبلغ طول التعويذة  .الزرقاء المرسومة ترمز إلى الماء



46  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة حول طفل الشمس يخرج من زهرة لوتس  -: من زهرة لوتساإللهي والدة الطفل فسرت البريطاني نماذج لقطع أثرية بالمتحف - 3
هذا التمثال  مصنوع من الذهب وبه . القديمالمصري، كمظهر من مظاهر الطفولة عند  على فمهاليسريده  وضع القرفصاء كطفل الشمس الخارج من زهرة لوتس، واضعا إحدى أصابع فيًتميمة لإلله حورس جالسا  •   -:تفسر والدة الطفل اإللهي من زهرة لوتس نماذج لقطع أثرية بمتحف والتر للفنون - 4   48)61ل شك.(AbDw شمال أبيدوسفيالقطعة  هذه تم العثور على.آثار بقايا من الزجاج األزرق

يظهر اإلله حورس . ،54419برقم  بمتحف والتر للفنونقطعة صغيرة من العصر المتأخر، محفوظة  • في وضع القرفصاء، شعره منسدل على جانب س ًكطفل الشمس عاريا جالسا في منتصف زهرة اللوت يبلغ طول القطعة mit-rhnt49 منطقة ميت رهينة فيعثر عليها .القديمة كرمز من رموز الطفولة األيقونات المصرية في رأسه ، واضعا إصبع السبابة في فمه ، وعريته تم االعتراف بها واحد من   -: لوتستفسر والدة الطفل اإللهي من زهرة نماذج لقطع أثرية بمتحف بوسطن للفنون الجميلة - 5   50)17شكل ( سم35.6
  الخاتمة   53)18شكل ( . سم،2.5 × 7.1ضها  سم، عر30يبلغ طول السلسلة . 2prS"52"الخبرش تاج الركبتين مرتديا ثانيزهرة اللوتس  وسط في ًجالسا الملك كطفل الشمس يظهر. 68.836القطعة معروضة بمتحف الفنون برقم . 2451 -  21 الثالث، األسرة االنتقال عصر من بالزجاج من سلسلة مصنوعة من الذهب المرصع متدليةقالدة  •
نسان على رأسه زهرة لوتس و كذلك طفل إشمس فهو نفرتوم  أن طفل ال56 عقيدة األشمونينفيالوقت  نفس فيولكن هنا  55.و البعض األخر يرى أنها زهرة لوتس يخرج منها طفل الشمس54يخرج منها نفرتوم نفرتوم يشكل زهرة اإلله العقيدة المصرية القديمة حول زهرة اللوتس ،فيرى البعض أن فيهناك ازدواجية  •  57.ثنين  كبير بين االاختالفهناك ف طبقا للنصوص  هذاالشمس فوق اللوتس طبقا لرأى هورنونج
 59أو اإلله حورس 58 الشمس طبقا للوثائق قد يكون نفرتوم أو حربا غردبالضرورة مرتبط فقط بحورس الطفل بل أن طفليوضح البحث أن زهرة اللوتس عندما تتفتح يخرج منها طفل الشمس وهنا طفل الشمس ال يكون  •
 dd.f ic bik –wbn m nwn nb mht.wrt60  .خرج منها الذي وأن حورس هو الشخص األزلية سيدة المياه هي من كتاب الموتى أن محت ورت 71بالفصليوجدظهور رأس الملك يخرج من زهرة لوتس أوجالسا بداخلها بصفته حورس على األرض وذلك  •
� �و�ك ���ل ط�ل ا���س ا�ذي ��رج �ن ا���
ه ا�ز��� •��                      61.ھرة ا�'و!س %وة ا���س ا���ر%�       ز  ھب ا���وم، و!��ل ذ��ط� 
 ، Ha m nwnإ



47  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  سمر محمد مصلح محمد ترجع )  كتاب الموتى- أ81الفصل ( بردية آنى -2  الشمس يصور الملك كطفل النصفياللوتس، التمثال  يخرج رأس للملك من زهرة .ة الدولة الحديث،عشررأس للملك توت عنخ آمون عصر األسرة الثامنة - 1  األشكال  مادة الصنع  في اآلن محفوظ  ثارنماذج  للتماثيل والنقوش واآل      : من زهرة لوتس اإللهينماذج  للتماثيل والنقوش واآلثار التي تفسر والدة الطفل  غبة لألسرة التاسعة عشر،الدولة الحديثة  فصل ر مون آ نقش يصور الملك يقوم بالتعبد أمام اإلله -4  .األزليةالشمس جالسا على عالمة البحيرة تمثيال للمياه  على بتالتها، يصور طفل ًجالساالثالث يمثله  لعصر االنتقال يرجعيظهر منه مالمح الطفولة  طفل الشمس يخرج من زهرة لوتس متفتحة -3  المتوفى للتحول إلى زهرة لوتس جبانة الخوخة أحدى مقابر  TT32  مقبرةفيعليها  لرأس عثر لوحة من القرن الثالث قبل الميالد -6  ن الثالث قبل الميالد القرالروماني اليونانيلى بدايات العصر إيرجع المنظر . لوتس على زهرة ًجالسا يصور طفل الشمس نقش-5 .اآللهةمون رع ملك آاإلله  يخرج من زهرة لوتس هو الذين وهذا اإلله االبرعم، واقفا على زهرة لوتس متفتحة وعلى الجانبين آدميع بشكل اإلله مين، يظهر الملك بشكل صقر برأس ر الملقب  منظر من بوابة الملك بطليموس الثامن -7   فمهفييخرج من زهرة لوتس يضع إصبعه  منها بالداخل لطفل الشمس األساسي يمثل المنظر مصنوعة من  Pnepheros معبد لوحة من  -8  العظيمةاآللهة تقف على القمة الذهبية لسيدة التيالكبرى حتحور، الثامن، وهو يقدم البخور من مبخرة أمام اإللهة المنظر الملك بطليموس  يصور الثانيبيورجيتيس  حيث ،الروماني اليوناني للعصر ترجع الجيرالحجر  توجد . سوبكاإللهعبادة لكانت مدينة الفيوم مركز    71 )8 شكل(           70 )7 شكل(        69 )6شكل  (      68 )5شكل (     67 )4شكل  (         66 )3شكل (     65 )2شكل  (       64 )1شكل (  الكتانمصنوعة من                                           من الخشب جزئيا تمثالالنحت رأس   Pnepheros معبد لوحة من             الكرنكفيمعبد خونسو         ولكنها مهشمة  المصريبالمتحف            بالواحة الداخلةالمزوقة باست من باديمقبرة         الداخلة الواحة معبد هيبس    104703 برقم البريطانيبالمتحف محفوظة     JE 60723 برقم المصريمحفوظة بالمتحف     63 )8.شكل(. الشمسإللهرأس التمساح لترمز  على الكوبرا تظهرامن زهرة لوتس،  سوبك خارج اإللهيظهر ،62اإلسكندرية بمتحف اآلنه اللوحة ذه



48  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة حول طفل الشمس يخرج من زهرة لوتس ًتميمــة صــغيرة تــصور طفــل الــشمس جالــسا داخــل زهــرة اللــوتس   4    74)11شكل (  البرونزمصنوع من    المصريالمتحف   المدببة حورس كطفل شمس يخرج من زهرة لـوتس مـع بتالتهـا الطويلـة داخـــل زهـــرة اللـــوتس، يظهـــر اإللـــه اًتمثـــال لإللـــه حـــورس جالـــس  3    73)10شكل (  البرونزمصنوع من   31657JEبرقم  المصريمحفوظ بالمتحف   على زهرة لوتس مرتديا تاج األتف وضــع القرفــصاء فــيتمثــال يظهــر حــورس الطفــل حــر بــا غــرد   2    72 )9شكل (    خشب األكاسيا  29139JE برقم المصريالمتحف      داخل زهرة لوتسًجالساتمثال صغير يمثل طفل الشمس   1  األشكال  مادة الصنع  في اآلن محفوظ  التعويذاتالتمائم و  م  -: بالمتاحف المختلفة من زهرة لوتساإللهيالتي تفسر والدة الطفل  التعويذاتالتمائم و ) 12شكل (     المصريالمتحف   امحاط ببتالته ـــوتقطعـة صـغيرة مـن العـصر المتـأخر يظهـر اإللـه حـورس كطفــل   9    79)16شكل (      ريطانيالب بالمتحف   القديمالمصري، كمظهر من مظاهر الطفولة عند فمه علـى اليـسرالخارج من زهـرة لـوتس، واضـعا إحـدى أصـابع يـده  وضـع القرفـصاء كطفـل الـشمس فـيًتميمة لإلله حورس جالـسا   8  78)15شكل(    10943برقممتحف اللوفر   الشمس النابع من زهرة لوتس زرقاء، يظهـــر رأس الملـــك كطفـــل س اللـــوتنفرتـــوم المرتفعـــة مـــن زهـــرةمولد الملك أوسركون من زهرة اللوتس، يظهر الملك مـع اإللهـة نتقــال الثالــث تــصور التعويــذة تعويــذة الملــك أوســركون ،فتــرة اال  7  77)14شكل (    المتحف المصري  نيلوحة صدرية ترجع لعصر األسرة الثالثة والعشر  6    76)13شكل (     المصريالمتحف   ه اليمنى على فمهيد الـسبابة مـن أصـبعواضـعا يظهر طفـل الـشمس .ا ببتالتهاًمحاطتميمــة صــغيرة تــصور طفــل الــشمس جالــسا داخــل زهــرة اللــوتس   5    75 ـــسا فـــي منتـــصف زهـــرة الل ـــشمس عاريـــا جال      .Study on the baby sun coming of the lotus flower   The lotus flower in ancient Egypt was associated with god nfr_itm or the four sons of Horus from the Lotus flower, or the child of the sun Ra, or the appearance of the first light of the young morning sun.  The ancient Egyptian religion led to the representation of kings and individuals themselves from an open lotus flower, for example, King Thutmose III, Tutanchamun, and King Piye. highlight the scenes of the departure or sending of kings and people of lotus flower ;  Studying the meaning and religious significance of the departure or sending of kings and people from lotus flower      81)18شكل (  بالزجاجالذهب المرصع   الجميلةبمتحف بوسطن للفنون   "2prS"الخبرش مرتديا تاج الـــركبتين ثـــاني وســـط زهـــرة اللـــوتس فـــيًكطفـــل الـــشمس جالـــسا   الملــــكيظهــــر )24 – 21األســــرة (قــــالدة متدليــــة مــــن سلــــسلة   10    80)17شكل (    الذهب    54419  برقم بمتحف والتر للفنون   الطفولةالمصرية القديمة كرمز من رموز األيقونات فيإصبع السبابة في فمه ، وعريته تم االعتراف بها القرفصاء، شـعره منـسدل علـى جانـب واحـد مـن رأسـه ، واضـعا فـــي وضـــع س ًال



)23األسرة (نقش من العصر المتأخر للملك اوبوت  ) ���4(    )148ص ،16شكل،1995،القاهرة،  ومصطفى أبو الخيرماهر طهترجمة محمود ،الوحدانية و التعدد،  ديانة مصر القديمة، يريك هورنونجا(   للعصر المتأخررجعي طفل الشمس يخرج من زهرة لوتس  )3شكل (      )(R.O Faulkner, The Egyptian Book of The dead, The book of going forth by Day, Cairo, 1998, pl. 28  . فصل رغبة المتوفى للتحول إلى زهرة لوتس، كتاب الموتى- أ81الفصل ، بردية آني )���2 (     (R.H.Wilknson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Cairo, 2007, p.135)  الملوكوادي في(KV62) توت عنخ آمون المرتفع من زهرة اللوتسللملك رأس ) ���1 (  49  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  سمر محمد مصلح محمد  R.H. Wilknson , The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Cairo,2007,p.133)(    ) 27 األسرة -العصر المتأخر(  الخارجة بالواحة هيبسنقش من معبد  )5شكل(  (  N. de G. Davies, The Temple of Hibis in Kharga Oasis, 1953,p.3 ,pl.1- 2) 



�ا )8.��ل (       Pierre Clere,La Porte D'évergéte Á karnak,1961,part.II,pl.68  الروماني اليوناني الكرنك، العصر في معبد خونسو في الثاني يتيسجيورب الملقبمن بوابة الملك بطليموس الثامن، منظر  )7شكل (      )(M. Moursi, Denkmäler der Oase Dachla aus dem Nachlass von A.Fakhry,1984,s.78,taf.24-d  باست من المزوقة بالواحة الداخلةبادينقش من مقبرة  )6شكل (  50  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة حول طفل الشمس يخرج من زهرة لوتس��يجلس داخل زهرة لوتس ذات بتالت مدببةطفل الشمس ) 29139(  برقم المصري محفوظ بالمتحف تمثال صغير )9شكل (     Breccia, E.V.,Monuments de LʼÉgypte,I,1926,pl.LXIV-1   ,ر�ز �ط�ل ا���سزھرة ا�'و!س .وق �و�,�+'س   (M.G.Daressy,Catalogue General Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire,Nos 38001-39384,Tome II,Caire,1905, no 38220,pl.xi, p.63 ) 



  المصريبالمتحف )  قبل الميالد890الثالثة والعشرون سرة األ(لوحة صدرية  )14شكل (  (M.G.Daressy,op.cit,1905, no 38224,pl.xii, p.63-64)  اهبتالت بهرة اللوتس محاط زجالسا داخل صغيرة تصور طفل الشمس  تميمة )13شكل (   ( M.G.Daressy,op.cit,1905, no 38223,pl.xii, p.63-64)  اهبتالت ب زهرة اللوتس محاطداخلً صغيرة تصور طفل الشمس جالسا  تميمة )12شكل (                       ( M.G.Daressy,op.cit,1905, no 38222,pl.xi, p.63-64)  لوتسال زهرة  داخلجالس حورستمثال لإلله  )11شكل (   ( M.G.Daressy,op.cit,1905, no 38221,pl.xi, p.63)  )31657(  برقمالمصري بالمتحف اآلن، يوجد صان الحجربمنطقة تمثال من البرونز عثر عليه  )10شكل (  51  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  سمر محمد مصلح محمد



52  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة حول طفل الشمس يخرج من زهرة لوتس     24http://www.mfa.org/collections/object/pendant-on-a-chain-155962 الثالث االنتقال عصر-جمرصع بالزجاال سلسلة مصنوعة من الذهب  منمتدليةقالدة  )18شكل (       https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_-_Horus_the_Child_Seated_on_a_Lotus_-_Walters_54419.jpg)54419(  برقمللفنون والتر  بمتحفمحفوظة من العصر المتأخر، ة صغيرقطعة )17شكل (    (Petrie,W. M. Flinders, Amulets: Illustrated by the Egyptian Collection in University College, London,  1914, Plates XXVI.nr 146,p35) ( زهرة لوتسالخارج من الشمس  وضع القرفصاء كطفلفيًتميمة لإلله حورس جالسا ) 16شكل                      https://de.wikipedia.org/wiki/Nefertem  )10943(رقم ب متحف اللوفرفيمعروضة )  الثالث االنتقالفترة ( تعويذة الملك أوسركون  )15شكل ( 
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