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نقشان لقمع األعداء عمى نقبتين لإلمبراطور أغسطس بمعبد دندرة
عمرو محمد خيرى عبدالحميد

قسم اإلرشاد السياحى -المعيد العالى لمسياحة والفنادق باالسكندرية (إيجوث)

الممخص:
فى إطار اإلمتداد الحضاري ما بيف العصر الفرعوني والعصريف اليوناني

والروماني لفت نظر الدارس وجود نقشيف قمع األعداء عمى نقبتيف لئلمبراطور

أغسطس بمعبد دندرة ،ويرجع أصؿ تمؾ النقوش إلى بعض المعتقدات الدينية التى

آمف بيا المصري القديـ وحاوؿ تخميد ذكراىا عبر العصور الفرعونية واستمر خبلؿ
العصريف اليوناني والروماني وذلؾ مف خبلؿ رغبة الحكاـ األجانب مف البطالمة
والروماف فى تأكيد شرعيتيـ لحكـ الببلد ،حيث تأثر الحكاـ فى العصريف اليوناني

والروماني بالمناظر الحربية التى خاضيا مموؾ مصر فى العصر الفرعونى ،والتى
تنقسـ إلى مناظر حربية حقيقية خاضيا المموؾ لتأميف وتوسيع الحدود المصرية

نظ اًر لموقع مصر اإلستراتيجي ،ومناظر حربية رمزية تُعبر عف موروث ديني فى
قصة إيزيس وأوزوريس؛ تجسيداً لعقيدة الممكية اإلليية التى آمف بيا المصري

ويمثؿ الممؾ فى ىذا المنظر اإللو حورس؛ بينما ُيمثؿ األعداء اإللو ست.
القديـُ ،
الكممات الدالة  :نقبة  -قمع – أعداء – إيزيس وأوزوريس – عقيدة الممكية اإلليية

مقدمة إستخدـ المصري القديـ األنماط الفنية بصفة عامة لمتعبير عف العديد مف

المعتقدات الدينية التى آمف بيا1؛ مثؿ إحياء ذكرى إنتصار حورس عمى ست،2

وقد إعتمد الفناف المصري القديـ عمى التناسؽ الفني بيف عناصر مكونات النقوش؛
1

ريتشارد ى ػ  .ويمكنسوف ،قراءة الفن المصري القديم دليل ىيروغميفى لمتصوير والنحت

المصري القديم ،ترجمة يسرية حسنى ،المجمس األعمى لآلثار( ،القاىرة . 13 ،)2007 ،
Wilkinson, R., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt,
(London, 2003), 64.
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كما ىو متبع فى خاصية ممئ الفراغ 3فى بناء عناصر الكممة فى الكتابات

المصرية القديمة؛ واستخدـ تمؾ الخاصية أيضاً فى ممئ الفراغات فى النقوش
الواردة بالبحث؛ بحيث تظير المناظر فى تناسؽ فني متوازف ُيحقؽ السمات
والدالالت الفنية والدينية والرمزية المطموبة.4
منيج البحث سيتناولو الدارس بوصؼ النقشيف وعرض التأثير المصري عمييما.

أوالً :وصف المناظر

المنظر األول (شكؿ رقـ )1

تصوير اإلمبراطور بالمنظر الرئيسي

صور اإلمبراطور أغسطس واقفاً يرتدي تاج أحمر مركب5؛ يتكوف مف الخاتxAt 6
؛ يعموه قرني الكبش ثـ التاج األحمر dSrt

7

باإلضافة إلى

صدرية ونقبة ببروز أمامى صور عمييا منظر قمع األعداء ،كما صور عمى

 3سيريؿ ألدريد ،الفن المصري القديم ،ترجمة أحمد زىير ،مراجعة محمود ماىر طو ،ىيئة اآلثار
المصرية( ،القاىرة.15 ،11 ،)2005 ،

4

جماؿ الديف عبدالرازؽ ،توظيف المغة المصرية القديمة فى مجال اإلرشاد السياحى ،رسالة

5

التاج المركب :تطورت أشكاؿ التيجاف خبلؿ العصريف اليوناني والروماني وظيرت بتركيبات

دكتوراه غير منشورة ( ،اإلسكندرية.28 ،27 ،)1998 ،

عديدة؛ مف ضمنيا الثبلثى الذى يتكوف مف الخات أو النمس وقرنى الكبش والتاج .لمزيد مف

التفاصيؿ أنظر :أحمد عمى خميفة ،التيجان الممكية فى المعابد المصرية فى العصر اليوناني –

الروماني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب-عيف شمس( ،القاىرة. 25 ،)2004 ،
6

ويغطى
الخات :غطاء رأس يرجع أصولو إلى النمس وظير منذ عصر الدولة القديمةُ ،

منتصؼ الجبية حتى خمؼ االذف وينتيى بنياية دائرية ذو ضفيرة ،ويختمؼ عف النمس بكونو
ينتيى بعرض كبير لمقماش ،وأعتبر واحداً مف عبلمات ألوىية الحاكـ.لمزيد مف التفاصيؿ أنظر:
Bonnet, H., "Die Königshaube", ZӒS 54, (Berlin, 1918), 82; Eaton, K.,
"The Khat Headdress to the End of the Amarna Period", SÄK 5,
(Hamburg,1977), 26 .
7
WB, III, 222,WB, V, 493.
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المقدس iart
جبيتو الصؿ ُ
األعداء ،10ويقوـ اإلمبراطور بتقدمة القرابيف إلى المعبود حور سماتاوى والمعبودة
8

بمعنى القائمة فوؽ رأسو9؛ لحمايتو مف

إيزيس.11

تصوير اإلمبراطور بالنقبة
صور اإلمبراطور داخؿ النقبة يرتدي التاج المزدوج sxmty

12؛ ويتدلى منو

األشرطة وذلؾ لمتعبير عف الممكية اإلليية لمحاكـ باإلضافة إلى الناحية

الجمالية13؛ كما يمتحي بمحية ُمستعارة كانت تُثبت عمى الذقف بخيط رفيع،14
ويرتدي أيضاً نقبة مف قطعة واحدة تُثبت بعضيا البعض عف طريؽ حزاـ يتـ ربطو
حوؿ الخصر؛ ويتدلى منيا ذيؿ ،15وظير بالمنظر أسديف رم اًز لمقوة ،وكذلؾ زىرة
الموتس sSn

sSSn

 ،ويمسؾ الممؾ بيده اليمنى مقمعة HD

16يضرب بيا األعداء ،وتنتيى النقبة مف أسفؿ بعناصر زخرفية.17

المصاحبة لإلمبراطور الواردة بالنقبة
األسماء والنصوص ُ

Hannig, R., Die Sprache der Pharaonen, ( 2800 – 950 V Chr ), (Mainz,
2006), 29.
9
Johnson, S., The Cobra Goddess of Ancient Egypt, Predynastic, Early
Dynastic and Old Kingdom, (London, 1990), 5.
 17ثناء جمعة محمود الرشيدى ،الثعبان ومغزاه عند المصري القديم من البدايات األولى وحتى
8

نياية الدولة الحديثة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب( ،القاىرة. 8 ،)1998 ،
Cauville, S., Dendara (Le Porte dʹIsis), IFAO 38, (Le Caire, 1999),
111.
12
WB, IV, 250.
 13أحمد عمى خميفة ،التيجان الممكية. 190 ،
11

 14تحية كامؿ  ،األزياء المصرية من الفراعنة حتى عصر محمد عمى( ،القاىرة،)2005 ،
15
Vogelsang, E., Pattern for Ancient Egyptian Clothing, (Leiden, 1992),
32
16
WB, III, 206, 485, 487.
17
Cauville, Dendara , (Le Porte dʹIsis), pl.50 .
07
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18

 nswt-biti HkA HkAw stp n ptHممؾ مصر العميا والسفمى سيد األرضيف
المختار مف بتاح.

 sA Ra nb xaw kAisrsإبف الشمس سيد االشراؽ(التيجاف) قيصر.

النص خمؼ اإلمبراطور ) sA anx wAs nb HA.(fكؿ الحماية والحياه والقوة حولو

19

النص أماـ اإلمبراطور  iTt xnrwt.f rswالقابض عمى أعدائو الجنوبييف.20

ويؤكد ىذا المنظر نجاح حمبلت الوالة الروماف خبلؿ عيد اإلمبراطور أغسطس
لتأميف الحدود الجنوبية  ،وعكس الفف ىذا التوجو السياسى مف خبلؿ التصوير

الرمزي والمغوي لئلمبراطور أغسطس أثناء قيامو بقمع األعداء مف الجنوب.21

18

وردت

أشكاؿ

ُمشابو

ألسماء

اإلمبراطور

أغسطس

فى

بعبلمات

مختمفة

 .لمزيد مف التفاصيؿ أنظر:
Beckerath, J., "Handbuch Der Ägyptischen Königsnamen", in Münchner
Ägyptologische Studien, Band 49, (Mainz, 1999), 249 T.1. E.8
19
Cauville, Dendara (Le Porte dʹIsis), 110, 111.
20
WB, I, 151; WB, III, 296 ; WB, II, 453
21حمالت الوالة الرومان ضد المناطق الجنوبية والنوبيين :قاد الوالى الرومانى األوؿ لمصر

كورنيميوس  Corneliusحممة عسكرية إلخماد الثورات فى جنوب مصر  ،كما أسند اإلمبراطور

أغسطس إلى والى مصر الثانى "إيميوس جالموس  "Aelius Gallusميمة تأميف حدود مصر

الجنوبية حتى ُيسيطر عمى طرؽ التجارة ،وُيميد لغزو النوبة ،إال أف حاكـ مروى بالسوداف
إستغؿ قياـ الوالى الرومانى بحممو عسكرية عمى ببلد العرب وأستولى عمى أسواف والفنتيف وفيمو
منتص اًر عمى الحاميات العسكرية الرومانية ،فقاـ أغسطس بعزؿ الوالى وعيف "جايوس بترونيوس
 "Gaius Petroneusوالياً عمى مصر؛ فبدء بالمفاوضات مع الغزاه إنتيت بالفشؿ ،فاضطر
إلى مياجمتيـ وتمكف مف ىزيمتيـ وطردىـ وتتبعـ حتى نباتا ودمرىا ،وطمبت ممكة النوبة الصمح

فى مقابؿ تسميـ األسرى والغنائـ التى استولى عمييا جيشيا مف الروماف ،فعاد الوالى الرومانى
الى االسكندرية تاركاً حامية عسكرية ،وبعد عاميف حاصرت الممكة الحامية العسكرية؛ إال أف
03
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شكل رقم ( :)1اإلمبراطور أغسطس بالمنظر الرئيسي ُيقدـ القرابيف لممعبود حور سماتاوي
والمعبودة إيزيس ،بينما صور داخؿ النقبة يقمع األعداء

المنظر الثانى (شكؿ رقـ )2

تصوير اإلمبراطور بالمنظر الرئيسي

صور اإلمبراطور أغسطس واقفاً؛ يرتدي التاج األبيض المركب ،والذي يتكوف مف
النمس nms

 -ظير بكثرة باألعماؿ الفنية المختمفة حتى نياية

العصريف اليوناني والروماني -22ويعموه قرني الكبش ثـ التاج األبيض HDt
الوالى الرومانى نجح فى فؾ الحصار عف الحامية ،وطمبت الممكة عقد مفاوضات فرفض الوالى

طالباً منيا أف تكوف المفاوضات مع اإلمبراطور أغسطس ،فأرسمت الممكة فى عاـ  20ؽ.ـ

سفراء إلى اإلمبراطور أغسطس فقابميـ مقابمة حسنة وأمر بسحب القوات الرومانية مف الجزء

األعمى مف ببلد النوبة ،واستمرت العبلقة الجيدة لمدة طويمة.لمزيد مف التفاصيؿ أنظر:

Strabo, Geography, XVII, 135:139.
عنايات محمد أحمد ،تاريخ مصر فى العصرين اليوناني والروماني( ،االسكندرية،)2009 ،

. 223 :219

 22مناؿ أحمد إبراىيـ مسعود ،تيجان اآللية ورموز ولباس رؤوسيم فى مصر القديمة دراسة
تحميمية من بداية التاريخ وحتى نياية الدولة الحديثة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية

اآلداب( ،االسكندرية85 ،)2001 ،؛ مارى آنج بونيـ & أنى فورجو ،الفرعون وأسرار السمطة،
04
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 ،73باإلضافة إلى صدرية ونقبة ببروز أمامي صور عمييا منظر قمع

المقدس ويقوـ بتقدمة القرابيف إلى المعبود
األعداء ،كما صور عمى جبيتو الصؿ ُ
إيحي والمعبودة حتحور.24

تصوير اإلمبراطور بالنقبة

صور اإلمبراطور داخؿ النقبة يعموه صقر رمز الحماية يحمؿ عبلمة Sn

25

26
المقدس ،ويمتحي بمحية
المزيف بالصؿ ُ
بمعنى ُيحيط  ،ويرتدي التاج المزدوج؛ ُ
ويصاحب اإلمبراطور أسد ،ويمسؾ بيده
ُمستعارة ،ويرتدي نقبة يتدلى منيا ذيؿُ ،

اليمنى سيقاف البردى wAD
اليسرى مقمعة يضرب بيا األعداء ،بينما يمسؾ بيده ُ
ُ
70
ويدؿ عمى األمتداد نفوذ اإلمبراطور عمى مصر السفمى،
عمى رأس األعداء؛ ُ
اليسرى صور الفناف زىرة الموتس بخطوط تشبو أشعة الشمس؛ وذلؾ
وبالناحية ُ
إلرتباط الموتس بعقيدة إلو الشمس؛ فطبقاً إلحدى األساطير أنو تجمى فى بدء

الخميقة عمى زىرة الموتس ،28وتنتيى النقبة بخطوط زخرفية.29

المصاحبة لإلمبراطور الواردة بالنقبة
النصوص ُ

ترجمة فاطمة عبداهلل محمود ،مراجعة وتقديـ محمود ماىر طو ،الطبعة األولى( ،القاىرة،
.41 ،)2007
Hannig, R., Die Sprache der Pharaonen, 437, 618.
Cauville, Dendara ,(Le Porte dʹIsis), 113.

23
24

 :Snتُمثؿ ىذه العبلمة حمقة مربوطة مف األسفؿ ،وتُعد تجسيداً لمكوف؛ حيث
 75عالمة
األشرطة األفقية التى تُمثؿ األرض والدائرة التى تُمثؿ قرص الشمس؛ وكذلؾ ترمز إلى
البلنيائية :لمزيد مف التفاصيؿ أنظر :منار أبوالفتوح عبدالباقى ،العالمات والرموز المقدسة
المصورة داخل قرص الشمس فى مصر القديمة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية السياحة

والفنادؽ( ،االسكندرية.297 ،)2017 ،

26

WB, IV, 488.
WB, I, 264.
محمد محمد الصغير ،البردى والموتس فى الحضارة المصرية القديمة( ،القاىرة،)1985 ،

27

78

.43 ،41

Cauville, Dendara ,(Le Porte dʹIsis), pl.52.
05

29
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اليسرى لئلمبراطور
العبلمة الواردة عمى الذراع ُ
تتطابؽ مع أحداث المنظر.37

 qndوتُعنى غاضباً؛ والتى

النص أماـ اإلمبراطور  HqA HqA ntrwyالحاكـ الذى يحكـ مف خبلؿ اإللييف.31
النص خمؼ اإلمبراطور  anx wAs nb (mi) Raكؿ الحياة والحكـ مثؿ رع.37

شكل رقم ( :)2اإلمبراطور أغسطس بالمنظر الرئيسي ُيقدـ القرابيف لممعبود إيحي والمعبودة
حتحور ،بينما صور داخؿ النقبة يقمع األعداء
نقبلً عف :

Cauville, Dendara ,(Le Porte dʹIsis), pl.52

ثانياً  :التأثير المصري عمى المناظر

سيتناوؿ الدارس فى ىذا الجزء التأثير المصري عمى المناظر المصورة عمى
النقبتيف مف خبلؿ الناحية الدينية والفنية .

التأثير الديني

إرتبطت مناظر قمع األعداء المسجمة عمى النقبتيف ببعض المفاىيـ الدينية التى

وردت فى العصر الفرعونى ،وارتبطت تمؾ المفاىيـ بقصة إيزيس وأوزوريس ،ومف
أىـ تمؾ المفاىيـ عقيدة الممكية اإلليية التى إستمرت حتى نياية العصريف اليوناني

والروماني؛ لما تمثمو مف أحداث دينية تتمثؿ فى إنتصار حورس عمى ست.

وسوؼ تتناوؿ الدراسة مختصر عف أحداث القصة؛ ُيحاوؿ فييا الباحث تأصيؿ
التأثر الديني لممناظر الواردة عمى النقبتيف.

30

WB, V, 56.
WB, II, 360; WB, III, 170.
32
WB, I, 193, 260; WB, II, 227, 401.
06
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نشأة وتطور الممكية اإلليية
 قصة إيزيس واوزوريس
اإلعتقاد فى الخمود بعد الموت كاف جوىر الديانة المصرية القديمة؛ والذى إرتبط

أساساً بالممكية؛ ونشأ نتيجة مزيج ما بيف األفكار والخياالت ،33ومف ضمف تمؾ

األساطير قصة إيزيس وأوزوريس التى تُعد رم اًز إلنتصار مبدأ الخير والعدالة عمى
الشر ،34فقد قامت الحضارة المصرية القديمة عمى عدد مف العقائد الدينية التى
إستمرت حتى نياية العصريف اليوناني والروماني وىما عقيدة البعث والخمود وعقيدة

الممؾ بصفتو التجسيد الحي لئللو عمى األرض.35

 عقيدة البعث والخمود

نشأت عقيدة البعث والخمود بإعادة الحياه لممعبود أوزوريس بعد مقتمو مف قبؿ
المعبود ست؛ وذلؾ مف خبلؿ إيزيس ونفتيس ،فأصبح أوزير بعد إعادتو لمحياه

رم اًز لعقيدة البعث والخمود؛ وتجدد الحياه فى كؿ الكائنات الحية.36

 عقيدة الممكية اإلليية

إعتقد المصري القديـ أف العالـ منذ نشأتو كاف يحكمو مموؾ مف اآللية37؛ قبؿ أف
يصعدوا إلى السماء؛ وكاف أوزير آخر ىؤالء المموؾ؛ الذى أناب إبنو حورس

 33سيد القمنى ،رب الثورة أوزيريس وعقيدة الخمود فى مصر القديمة ،الطبعة الثانية( ،القاىرة،
.134 ،129 ،123 ،)1999

34

ياروسبلؼ تشرنى ،الديانة المصرية القديمة ،ترجمة أحمد قدرى ،طػ(،1القاىرة،)1996 ،

.115

 35جماؿ الديف عبدالرازؽ ،مصر القديمة التاريخ والحضارة( ،االسكندرية.230 ،)2009 ،

 36عبدالحميـ نورالديف ،الديانة المصرية القديمة (الفكر الديني) ،الجزء الثالث ،ط ( ،1القاىرة،
99؛

،)2009
Griffiths, G., Plutarchʹs De Iside Et Osiride, (Cambridge, 1970), 33
 30نياد كماؿ الديف شعباف ،تأليو المموك الموتى فى مصر القديمة ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
كمية اآلداب (طنطا.2 ،) 2002 ،
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ليصبح ممكاً عمى مصر38؛ واستطاع أف ينتقـ مف عمو اإللو ست وأصبح مف
ضمف ألقابو (حورس المنتقـ ألبيو) ،ثـ صعد حورس إلى السماء39؛ وأصبح مف

يحكـ الببلد عمى األرض ُيعتبر وريث اإللو حورس وينتمى إلى األسرة اإلليية.40
كما تأثر المصري القديـ بكافة الظواىر الطبيعية المحيطو بو؛ واعتقد بضرورة
وجود وساطو بينو وبيف تمؾ القوى اإلليية لضماف إستقرار حياتو الدنيوية

واألخروية ،وعمى ىذا إتجو إلى اإليماف بألوىية الممؾ عمى أساس أنو أحؽ مف
يقوـ بدور الوساطة لدى تمؾ القوى اإلليية

41

فأصبح الممؾ بعد تتويجو يدخؿ فى

مصاؼ اآللية42؛ ويكوف معبوداً لمجميع43؛ ُمطمؽ القوة واإلراده المتفردة فى ممبسو
وشاراتو وألقابو التى تُعبر عف رمزية تعكس مفيوـ عقيدة الممكية اإلليية ،44لذا
كانت الممكية فى مصر وظيفة سياسية ُممتزجة بالقوى الدينية45؛ وأصبح دور الفف
التعبير عف تمؾ القيـ 46ومنيا تصوير الممؾ فى أشكاؿ أكبر حجماً فى المنظر
إلظيار مكانتو ،47واستمر مفيوـ الممكية اإلليية خبلؿ العصريف اليوناني

Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses, 64.
 39عبدالحميـ نورالديف ،الديانة الفكر الديني. 115 ،

38

 47سيد القمنى ،رب الثورة أوزيريس. 145 ،

 41نبيمة محمد محمد عبدالحميـ ،الممكية اإلليية فى كل من مصر وبالد الرافدين دراسة مقارنة
ألسسيا وتطور مفيوميا أثناء األلف الثالث ق.م ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب،

(االسكندرية.22،21 ،) 1972 ،

42

43

Wilkinson, The Complete Gods, 55.
محمد الخطيب ،مصر أيام الفراعنة ،الطبعة األولى ،دار عبلء الديف لمنشر والتوزيع

44

عائشة محمود عبدالعاؿ ،الممكية اإلليية فى العصر المتأخر ،تقديـ زاىى حواس( ،القاىرة،

والترجمة( ،دمشؽ.55 ،)2001 ،
.7 ،)2004

ُ 45يسر صديؽ أميف إبراىيـ ،مراسم تتويج الفراعنة فى الدولة الحديثة والعصر المتأخر من
التاريخ المصري القديم ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلثار( ،القاىرة.13 ،)1996 ،

 46محسف محمد عطية ،روائع من الفن المصري القديم( ،القاىرة. 6 ،) 2003 ،
47
Wilkinson, R., Symbol & Magic In Ancient Egypt, (London, 1994), 38
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والروماني48؛ وظير ذلؾ جمياً فى الفف ،49حيث كاف الممؾ البطممى يظير
بالصورة المعروفة عف المموؾ الفراعنة مف حيث التمتع بكافة السمطات ،50فبالرغـ

مف أف البطالمة كانوا سادة مصر بحؽ الفتح وبصفتيـ االسكندر األكبر؛ إال أنيـ
إتخذوا مف الديانة ممجأ لتأكيد شرعيتيـ ،ورفعوا أنفسيـ إلى مصاؼ اآللية ،51وقد

حؿ اإلمبراطور فى نظر المصرييف محؿ المموؾ الفراعنة لما ليـ مف سمطات

دينية وسياسية.52

 مظاىر تخميد ذكرى إنتصار حورس عمى ست
أعتبر الحاكـ المحارب 53وريث المعبود حورس عمى األرض 54؛ فمجأ رجاؿ الديف

إلى تخميد الذكرى إنتصار حورس عمى ست مف خبلؿ تصوير الحاكـ بمناظر

محاربة األعداء55؛ والقضاء عمى شرورىـ ،56لذا أعتبر إنتصار الممؾ "متمثبلً فى

 48محمد عبدالحميد إسماعيؿ ،مميزات فن النحت والتصوير الروماني فى مصر فى القرن الرابع

الميالدى دراسة تحميمية مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب( ،االسكندرية،

.24 ،)2002
Pollitt, J., Art in The Hellenistic Age, (New York, 1988), 250.
 57محمد محمد عمى إبراىيـ ،مالمح من تاريخ وحضارة مصر فى العصرين اليوناني والروماني،

49

الطبعة األولى( ،االسكندرية.93 ،)2011 ،

 51إبراىيـ نصحى ،تاريخ مصر فى عصر البطالمة ،الجزء الثانى( ،القاىرة. 210 ،) 2002 ،
57

عبدالرحمف عمى محمد ،تاريخ وحضارة مصر فى العصرين البطممى والروماني( ،القاىرة،

.244 ،)2009

 53سيمفى كوفيؿ ،قرابين اآللية فى مصر القديمة ،ترجمة سيير لطؼ اهلل( ،القاىرة،)2010 ،
.175

 54نشأت حسف الزىرى قاسـ ،مناظر الممك والعائمة الممكية أمام المعبودات فى مممكة كوش
(نبتو ومروى) ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلثار( ،القاىرة.161 ،)2007 ،

55

محمد البيومى محمد البيومى ،أسطورة الصراع بين حورس وست فى مصر القديمة من

الدولة الحديثة وحتى نياية العصر الروماني ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،كمية اآلداب( ،طنطا،

.121 ،)2009
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المعبود حورس" عمى العدو "متمثبلً فى المعبود ست" واحداً مف أىـ الواجبات

المتعمقة بالحاكـ حتى نياية العصريف اليوناني والروماني ،57ومف أىـ مظاىر
تخميد الذكرى:

 تصوير الحاكم وىو يقمع األعداء عمى الصروح وغيرىا إعتبرىا البعض نوعمف أنواع الدعاية السياسية وتأكيد الدور الديني بإنتصار حورس عمى ست. 58

 تشبيو الحاكـ ببعض الحيوانات مثؿ الثور واألسد وغيرىا أثناء القضاء عمىاألعداء.59

 تصوير الحاكـ فى رحبلت الصيد ( بييئة حورس) يطعف فرس النير أوالتمساح وغيرىا مف الحيوانات التى ترمز لممعبود ست.60

التأثير الفني

 نوع النقش
 إستخدـ الفناف النقش الغائر بالمناظر الرئيسية؛ وفيو تُحفر الخطوط الرئيسية ثـالمحيطة ،وكاف ُيستخدـ ىذا
ُيشكؿ المنظر المطموب تجسيمو داخؿ الخطوط ُ
النوع مف النقوش فى الحوائط الخارجية لقوة ضوء الشمس61؛ مما ُيساعد عمى

وضوح المنظر ،وكذلؾ ُينقش بو عمى الواجيات الخارجية ألنو أقؿ فى الجيد
والتكاليؼ؛ وضد المؤثرات الجوية خاصة الرياح ،كما تميز بصعوبة محو

النقوش مف سطح الجدار.62

 56سيمفى كوفيؿ ،قرابين اآللية.178 ،
57
Wildung , D., "Feindsymbolik", in : LÄ II, (Wiesbaden, 1977), 146 .
 58نشأت حسف الزىرى ،مناظر الممك.161 ،
 59جماؿ الديف عبدالرازؽ ،مصر القديمة.298 ،

 67عبدالحميـ نورالديف ،الديانة الفكر الديني.129 ،
 61سيريؿ ألدريد ،الفن المصري القديم.43 ،
67

جماؿ الديف عبدالرازؽ ،الصرح فى مصر ومروى ( 1551ق.م –  351ق.م) ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،معيد البحوث والدراسات األفريقية( ،القاىرة.121 ،)1993 ،
87
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 -إستخدـ الفناف النقش البارز فى مناظر النقب ،وبيذا النوع تخفض األرضية مما

ُيبرز النقوش والصورة حوليا؛ وكاف ُيستخدـ النقش البارز باألخص لنقش
الحوائط الداخمية لمسماح بإنتشار اإلضاءة المناسبة ،63كما كاف يتناسب

إستخدامو لمنقش عمى الحجر الجيرى.64

 النقبة SnDwt

65

وضعت الحضارة الفرعونية األسس الفنية لممبلبس الممكية منذ عصر الدولة

القديمة66؛ واستمرت بما فييا مف رمزيات حتى نياية التاريخ المصري القديـ،67
ومف ضمف تمؾ المبلبس النقبة الممكية التى ظيرت بعدة أشكاؿ ،68ومف أىميا

ذات البروز األمامى69؛ والتى كانت تُزخرؼ غالباً بالكوب ار ،70واستمر تصوير
الحكاـ يرتدوف تمؾ النقبة خبلؿ العصريف اليوناني والروماني ،71وعادة ما يتـ
ُ
تثبيت ذيؿ الثور بالنقبة الذى أعتبر مف العناصر الرئيسية لممبلبس الممكية ،وذلؾ

 63سيريؿ ألدريد ،الفن المصري القديم.43 ،
64

صبحى الشارونى ،فنون الحضارات الكبرى ،الجزء األوؿ ،مكتبة األنجمو المصرية ،الطبعة

الثانية( ،القاىرة.150 ،)1996 ،

65

Hannig, Die Sprache der Pharaonen, 899 .
Köhler, C., A History of Costume, Translated by Alexander Dallas,
Dover Publication, (New York, 1963), 53.
 60كفاية سميماف أحمد & سموى ىنرى جرجس ،التصميم التاريخى لألزياء الممكية الفرعونية
66

وأثره عمى الموضة ،دار الفكر العربى( ،القاىرة.47 ،)1993 ،

 68أدولؼ إرماف & ىرماف رانكو ،مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة ،ترجمة ومراجعة

عبدالمنعـ أبوبكر & محرـ كماؿ ،مكتبة النيضة المصرية( ،القاىرة.50 ،48 ،) 1937 ،
Moussa, R., The Military Costume In Ancient Egypt Till The End of
The Graeco – Roman Period, Artistic and Archaeological Study, Ph.D
Thesis, Helwan University, (Cairo, 2014 ), 14 .
 07أدولف إرمان وأخرون ،مصر والحياة المصرية. 57 ،
71
Stanwick, P., Portraits of The Ptolemies Greek Kings as Egyptian
Pharaohs, (Austin , 2002 ), 37 .
81
69
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ألنو يرمز إلى القوة والخصوبة ،72كما يتـ تثبيت النقبة عف طريؽ حزاـ عبارة عف

شريط طويؿ وضيؽ مف النسيج ُيمؼ حوؿ الخصر لتثبيت الثوب وإلضفاء مزيد
مف الزينة عمى الممبس ،وينتيى الحزاـ مف الطرفيف بأىداب مجدولة مف الخيوط؛
ويختمؼ طوليا حسب رغبة ُمرتدييا.73

 األعداء

ادى التوجو السياسي لممموؾ منذ عصر الدولة الحديثة المتمثؿ فى التوسعات

اإلقميمية والعسكرية؛ إلى زيادة تصوير المناظر الحربية ،ومف ضمنيا مناظر
القتمى والجرحى التى تتساقط أماـ الممؾ عمى جدراف المعابد المصرية ،ونقؿ
الكاتب مشيد سقوط القتمى والجرحى فى تعبير تصويرى

Hdbyt

بمعنى "قتمى – مذبحة"؛ فجاءت الكتابة التصويرية معبرة عف أحداث المنظر؛ بأنيا
ربطت ما بيف التعبير التصويري لمكممة والمنظر نفسو.74
75

 تصوير اإلمبراطور يقمع األعداء sAH

إستخدـ الحاكـ المقمعة فى قمع األعداء منذ عصور ما قبؿ التاريخ وحتى نياية

العصريف اليوناني والروماني ،وترمز إلى قوة الحاكـ ،76كما أطمؽ كممة sAH
 -بمعنى تأىب أو ىجـ  -عمى التعبير التصويري الذى ُيظير

الحاكـ وىو يقبض عمى ناصية األعداء ثـ يتأىب لضربيـ بالمقمعة ،وظير ذلؾ

El – Sayed , G., The Influence of Egyptian Art on Representation of
Ptolemaic Kings and Queens, Unpublished Master Thesis, Faculty of
Tourism and Hotel, (Alexandria, 2010), 31.
 03زينب زغموؿ عبدالعظيـ ،غسالوا المالبس فى مصر القديمة "دراسة حضارية" ،رسالة
72

ماجستير غير منشورة ،كمية اآلثار( ،القاىرة،)2011 ،

.30

04جماؿ الديف عبدالرازؽ ،توظيف المغة المصرية القديمة فى مجال اإلرشاد السياحى،
(االسكندرية.202 ،)2011 ،

WB, IV, 22.
Moussa, The Military Costume, 19.
87

75
76
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المنظر منذ العصر العتيؽ وأصبح تقميداً متبعاً تـ تصويره عمى اآلثار الثابتة
والمنقولة حتى نياية العصريف اليوناني والروماني ،77وقد حمؿ منظر ضرب الممؾ

لؤلعداء مجموعة مف الدالئؿ عمى النحو التالى:

 حرص الفناف عمى إبراز الجذور التاريخية بيف مصر العميا والسفمى ُمستعيناًباإلتجاىات األصمية ،فيظير الممؾ يرتدي التاج األبيض كحاكـ لمصر العميا،
وبمنظر آخر يرتدي التاج االحمر كحاكـ لمصر السفى ،وأيضاً يرتدي التاج

المزدوج كحاكـ لمصر الموحدة.

 ُيعد المنظر بمثابة إنتصار الخير عمى الشر مف خبلؿ الصراع ما بيف حورسويمثؿ األعداء اإللو ست.
وست ،فيمثؿ الممؾ حورس المنتقـ ألبيو أوزيرُ ،

 ُيمثؿ المنظر رم اًز لحماية الممؾ لبوابة مصر مف األعداء؛ والمتمثمة فىالمسجؿ عمييا المناظر.
الصروح ُ
 إظيار قوة الحاكـ وبالتالي إبراز عقيدة الممكية اإلليية مف خبلؿ تصوير الفنافلمناظر إنتصارات الممؾ الحربية عمى العديد مف الشعوب والببلد األجنبية.78

 األسد

إستخدـ الفناف األشكاؿ الحيوانية فى تصوير المموؾ لتميزىا بالقوة والحراسة
كاألسد؛ الذي كاف ًمصاحباً لمممؾ فى المناظر الحربية وغيرىا ،وقد أشير لمممؾ

فى بعض النصوص بأنو األسد القوي ،فجاء الفف تجسيداً ليذا المعنى ،فصور

الممؾ فى ىيئة أسد يقير أعدائو ،كما قدس المصري القديـ األسد وأصبح رم اًز

لمعبودات مختمفة ،79وكذلؾ كاف لؤلسد فى العصر الفرعونى أشكاؿ مركبة؛ إحتمت

 00جماؿ الديف عبدالرازؽ ،توظيف المغة.231 ،

 08جماؿ الديف عبدالرازؽ ،الصرح فى مصر ومروى. 128 ،123 ،

 09أشرؼ عبدالرؤؼ راغب ،األسد فى الفن المصري القديم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
اآلداب( ،طنطا.202 ،109 ،)1996 ،

83
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مكاناً ميماً فى الفكر الديني لممصري القديـ80؛ وكاف ليذه األشكاؿ سمات مختمفة
تؤدي بيا دورىا فى معتقداتو كالعقاب أو الحماية ،81وأعتبرت واحدة مف أىـ

األنماط الفنية خبلؿ العصريف اليوناني والروماني ،وعمى ىذا فإف الفناف لـ ُيصور
تمؾ األشكاؿ بغرض الزخرفة أو لممئ الفراغ فقط ،ولكف لغرض ديني أو سياسي

لتصوير تمؾ العناصر مع بعضيا.82
 الموتس والبردي

تعددت أنواع زىرة الموتس فمنيا األبيض ذو البراعـ المستديرة والبتبلت ،واالزرؽ

الذى يمتاز ببراعمو األكثر دقة فى األطراؼ والبتبلت الضيقة ،واألحمر أو

القرمزى والذى جمب مف فارس فى العصر المتأخر وظير بكثرة فى آثار العصر

الييممينستي ،وترجع رمزية زىرة الموتس إلعتبارىا رمز طبيعى لمشمس والخمؽ؛
فيى تغمؽ فى الميؿ وتغوص تحت الماء؛ ثـ تصعد وتتفتح فى الفجر ،وقد ظيرت

بكثرة بمناظر القرابيف  ،وأعتبرت رم اًز لمصر العميا ،واستخدمت كعنصر زخرفي؛
بينما كاف ينمو البردي بكثافة عمى ضفاؼ نير النيؿ وبخاصة فى الدلتا لذلؾ

أصبح شعا اًر لمصر السفمى ورم اًز لمحياه ولمفاىيـ اإلزدىار والفرح والشباب ،83ومع
إتحاد قطري الببلد أصبح البردي والموتس رم از إلتحاد الوجييف حتى نياية
العصريف اليوناني والروماني ،ومف الناحية الدينية إرتبط البردى بالمعبودة حتحور،

بينما إرتبط الموتس بعقيدة إلو الشمس.84

Pinch, G., Magic in Ancient Egypt, (London, 1994), 36.
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منشورة ،كمية اآلداب (طنطا .82 ،)1998 ،

 87حناف خميس الشافعى ،األشكال المركبة فى فنون مصر فى العصرين اليوناني والروماني،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب( ،االسكندرية.177 : 173 ،) 2006 ،

 83ريتشارد ىػ.ويمكنسوف ،قراءة الفن المصري. 128 ،126 ،
 84محمد محمد الصغير ،البردى والموتس.41 ،
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الــــــــــــــخاتـــــــــــــمــــــــة

أبرزت الدراسة مدى التأثير والتأثر ما بيف العصر الفرعوني والعصريف اليوناني

والروماني مف خبلؿ تصوير اإلمبراطور أغسطس فى ىيئة المموؾ الفراعنة وذلؾ

لمتأكيد عمى شرعيتو بحكـ الببلد .أوضحت الدراسة إستمرار الموروث الديني الذى

آمف بو المصري القديـ فى عقيدة الممكية اإلليية والتى إستمرت حتى نياية
العصريف اليوناني والروماني .كما أبرزت الدراسة أف الفناف المصرى القديـ قد

حافظ مف خبلؿ النقشيف عمى السمات الفنية لمتصوير التى كانت سائدة منذ

العصر الفرعوني فقد إستخدـ الفناف النقش الغائر فى المناظر الرئيسية وذلؾ لقوة

ضوء الشمس ،بينما استخدـ النقش البارز بمناظر النقبة لمسماح بإنتشار اإلضاءة.
ُيعتبر األسد مف العناصر الفنية المشتركة فى النقشيف نظ اًر ألىميتو وارتباطو
بشخصية الممؾ منذ ظيوره فى العصر الفرعوني ،وتشبو بو الحاكـ فى كثير مف

األنماط الفنية لما لو مف داللة دينية ورمزية .إف ظيور اإلمبراطور أغسطس فى
المنظريف وىو يقمع األعداء يرمز إلى إنتصار حورس عمى ست وبالتالى الخير

عمى الشر ومصر عمى أعدائيا .لقد إستطاع الفناف أف يستغؿ الفراغ الموجود

بالنقبة بتصوير نمط فني كاف سائداً خبلؿ العصر الفرعوني ليخدـ األغراض
السياسية والدينية لئلمبراطور أغسطس كأوؿ حاكـ رومانى لمصر.

أوالً :المراجع العربية

 إبراىيـ نصحى ،تاريخ مصر فى عصر البطالمة ،الجزء الثانى( ،القاىرة،)2002

 أحمد عمى خميفة ،التيجان الممكية فى المعابد المصرية فى العصر اليوناني –الروماني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب –عيف شمس( ،القاىرة،
)2004

 أشرؼ عبدالرؤؼ راغب ،األسد فى الفن المصري القديم ،رسالة ماجستير غيرمنشورة ،كمية اآلداب( ،طنطا .)1996 ،
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 تحية كامؿ  ،األزياء المصرية من الفراعنة حتى عصر محمد عمى( ،القاىرة،)2005

 ثناء جمعة محمود الرشيدى ،الثعبان ومغزاه عند المصري القديم من البداياتاألولى وحتى نياية الدولة الحديثة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب،

(القاىرة)1998 ،

 جماؿ الديف عبدالرازؽ ،الصرح فى مصر ومروى ( 1551ق.م – 351ق.م) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد البحوث والدراسات األفريقية،

(القاىرة. )1993 ،

 جماؿ الديف عبدالرازؽ ،توظيف المغة المصرية القديمة فى مجال اإلرشادالسياحى ،رسالة دكتوراه غير منشورة( ،اإلسكندرية. )1998 ،

 -جماؿ الديف عبدالرازؽ ،مصر القديمة التاريخ والحضارة( ،االسكندرية)2009 ،

 جماؿ الديف عبدالرازؽ ،توظيف المغة المصرية القديمة فى مجال اإلرشادالسياحى( ،االسكندرية)2011 ،

 حناف خميس الشافعى ،األشكال المركبة فى فنون مصر فى العصرين اليونانيوالروماني ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب( ،االسكندرية) 2006 ،

 زينب زغموؿ عبدالعظيـ ،غسالوا المالبس فى مصر القديمة "دراسة حضارية"،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلثار( ،القاىرة )2011 ،

 سيد القمنى ،رب الثورة أوزيريس وعقيدة الخمود فى مصر القديمة ،الطبعةالثانية( ،القاىرة)1999 ،

 صبحى الشارونى ،فنون الحضارات الكبرى ،الجزء األوؿ ،مكتبة األنجموالمصرية ،الطبعة الثانية( ،القاىرة )1996 ،

 عائشة محمود عبدالعاؿ ،الممكية اإلليية فى العصر المتأخر ،تقديـ زاىىحواس( ،القاىرة)2004 ،
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 عبدالحميـ نورالديف ،الديانة المصرية القديمة (الفكر الديني) ،الجزء الثالث ،ط( ،1القاىرة)2009 ،

 عبدالرحمف عمى محمد ،تاريخ وحضارة مصر فى العصرين البطممىوالروماني( ،القاىرة)2009 ،

 عبدالحميد سعد عزب سميماف ،الكائنات المركبة فى مصر القديمة ،رسالةدكتو ارة غير منشورة ،كمية اآلداب( ،طنطا)1998 ،

 عنايات محمد أحمد ،تاريخ مصر فى العصرين اليوناني والروماني،(االسكندرية.)2009 ،

 كفاية سميماف أحمد & سموى ىنرى جرجس ،التصميم التاريخى لألزياء الممكيةالفرعونية وأثره عمى الموضة ،دار الفكر العربى( ،القاىرة)1993 ،

 -محسف محمد عطية ،روائع من الفن المصري القديم( ،القاىرة)2003 ،

 محمد البيومى محمد البيومى ،أسطورة الصراع بين حورس وست فى مصرالقديمة من الدولة الحديثة وحتى نياية العصر الروماني ،رسالة دكتوراة غير

منشورة ،كمية اآلداب( ،طنطا)2009 ،

 محمد الخطيب ،مصر أيام الفراعنة ،الطبعة األولى ،دار عبلء الديف لمنشروالتوزيع والترجمة( ،دمشؽ)2001 ،

 -محمد عبدالحميد إسماعيؿ ،مميزات فن النحت والتصوير الروماني فى مصر

فى القرن الرابع الميالدى دراسة تحميمية مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كمية اآلداب( ،االسكندرية)2002 ،

 محمد محمد الصغير ،البردى والموتس فى الحضارة المصرية القديمة،(القاىرة)1985 ،

 محمد محمد عمى إبراىيـ ،مالمح من تاريخ وحضارة مصر فى العصريناليوناني والروماني ،الطبعة األولى( ،االسكندرية)2011 ،
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 منار أبوالفتوح عبدالباقى ،العالمات والرموز المقدسة المصورة داخل قرصالشمس فى مصر القديمة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية السياحة والفنادؽ،

(االسكندرية)2017 ،

 مناؿ أحمد إبراىيـ مسعود ،تيجان اآللية ورموز ولباس رؤوسيم فى مصرالقديمة دراسة تحميمية من بداية التاريخ وحتى نياية الدولة الحديثة ،رسالة

دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب( ،االسكندرية )2001 ،

 نبيمة محمد محمد عبدالحميـ ،الممكية اإلليية فى كل من مصر وبالد الرافديندراسة مقارنة ألسسيا وتطور مفيوميا أثناء األلف الثالث ق.م ،رسالة

دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب( ،االسكندرية) 1972 ،

 -نشأت حسف الزىرى قاسـ ،مناظر الممك والعائمة الممكية أمام المعبودات فى

مممكة كوش (نبتو ومروى) ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلثار( ،القاىرة،

)2007

 نياد كماؿ الديف شعباف ،تأليو المموك الموتى فى مصر القديمة ،رسالة دكتوراهغير منشورة ،كمية اآلداب( ،طنطا)2002 ،

 ُيسر صديؽ أميف إبراىيـ ،مراسم تتويج الفراعنة فى الدولة الحديثة والعصرالمتأخر من التاريخ المصري القديم ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلثار،
(القاىرة)1996 ،

ثانياً :المراجع المعربة

 أدولؼ إرماف & ىرماف رانكو ،مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة،ترجمة ومراجعة عبدالمنعـ أبوبكر & محرـ كماؿ ،مكتبة النيضة المصرية،

(القاىرة)1937 ،

 -ريتشارد ى ػ  .ويمكنسوف ،قراءة الفن المصري القديم دليل ىيروغميفى لمتصوير

والنحت المصري القديم ،ترجمة يسرية حسنى ،المجمس األعمى لآلثار،

(القاىرة)2007 ،
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 مراجعة محمود ماىر، ترجمة أحمد زىير، الفن المصري القديم، سيريؿ ألدريد)2005 ، (القاىرة، ىيئة اآلثار المصرية،طو

، ترجمة سيير لطؼ اهلل، قرابين اآللية فى مصر القديمة، سيمفى كوفيؿ)2010 ،(القاىرة

 ترجمة فاطمة عبداهلل، الفرعون وأسرار السمطة، مارى آنج بونيـ & أنى فورجو)2007 ، (القاىرة، الطبعة األولى، مراجعة وتقديـ محمود ماىر طو،محمود

،1 طػ، ترجمة أحمد قدرى، الديانة المصرية القديمة، ياروسبلؼ تشرنى)1996 ،(القاىرة
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