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عرف اإلمبراطور تيبريوس باليمو والنشاط في 
الوظائف التي أسندت إليو في عيد سمفو أغسطس ؛ 
وبعد وفاة أغسطس منحو مجمس الشيوخ نفس 
االمتيازات التى حصل عمييا سمفو ، وبعد توليو 
عرش اإلمبراطورية ولى عمى مصر أمميوس أولوس 
الذي بعث إلى تيبريوس برغبتو في زيادة خراج 
مصر لصالح اإلمبراطورية فرفض تيبريوس و 
نصحو برعاية شعب مصر ألن في ذلك مصمحة 

 لمصرو لئلمبراطورية مًعا .

يم و ظمت وقد أىتم تيبريوس بمراقبة الوالة في أعمال
مصر في عيد تيبريوس فى ىدوء نسبى ، و لذلك 
خفضت الحاميات العسكرية من ثبلثة حاميات إلى 
حاميتين فقط ؛ وال شك أن لسياسة تيبريوس اآلثر 
الكبير في ذلك وقد ترك تيبريوس آثاًرا كثيرة في 

معابد فيمو و إسنا و كوم أمبو و ديبود و الدكة 
لعمبلت و التماثيل. وكذلك الموحات التذكارية و ا

ومن أىم آثاره مناظر جدران معبد دندرة والنصوص 
الواقعة عمى مدخل صالة األعمدة الكبرى والتى 
تبرز تاريخ تكريس صالة األعمدة. أما عن المناظر 
فنجد االمبراطور يقوم بالعديد من التقديمات و 
القرابين لؤللية المصرية القديمة وذلك لمتقرب من 

كي يدونو كفرعون عمي مصر و ليس المصريين و ل
كأمبراطوًرا رومانًيا غازًيا فقط لمببلد يرتدى المبلبس 
المصرية القديمة ؛ لذا سنحاول ان نستعرض فى 
البحث أمثمة من ىذه المناظر و ىذه القرابين و 
الطقوس عبر جدران صالة األعمدة الكبرى بمعبد 
دندرة ونقوم بتحميل ىذه المناظر والنصوص .

 فاطمة صالح الدين موسي
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 ممات الرئيسية الك

 . القرابين ، الطقوس ،الرومان تيبريوس ، دندرة ، 

 المقدمة 

ق.م فى عالم مميء  ٕٗنوفمبر ٙٔولد تيبيريوس 
باألحداث الكثيرة ؛ إذ ُسرقت الكثير من المدن ، 
وبيعت شعوب كاممة في سوق العبيد)ماسون 

( .كما كان والد تيبريوس ٙٔ، ٜ٘ٛٔارنست ، 
وس نيرو األكبر و والدتو يدعى تيبريوس كمودي

م( تدعى ٜٕ –ق.م ٛ٘تعدي ليفيا دروسيبل( 
وينتمي والدا تيبريوس إلى أسرة كموديان 

"Claudianتمك األسرة العريقة "ٔ (Garrett G., 
(n.d.)ٔ-٘ وقد شغل والده عدة مناصب كبيرة ، )

في حكومة روما، وكان قائًدا ألحد أساطيل 
دروسيبل فيي  يوليوس قيصر ، أما والدتو ليفيا

سميمة أسرة من أكبر أسر روما. وقد قضى 
تيبيريوس االبن أول سنتين من عمره مع أبويو في 
المنفى ؛ إذ ىاجر تيبيريوس األب من روما بعائمتو 
، واستقر في مدينة بيروجيا التي تقع في جبال 
االبنين ، لكنو ارتحل بعد ذلك لعدة مناطق ثم عاد 

ق.م طمبت ليفيا  ٖٛلروما ثانيًة ، وفي عام 
Livia  من تيبريوس األب أن يطمقيا؛ حتى

( Octavianusتستطيع الزواج من أغسطس)
وحينما توفى تيبيريوس األب، كان عمر ابنو 

 األكبر تسع سنوات.
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 ٠ظوغ ربو١زٛؽ ػٓ ٘ظٖ اٌؼبئٍخ أٔٙب أدض أُ٘ ٚأفشغا٤ؿغ إٌج١ٍخ فٟ ٘ظٖ اٌفزغح 

 Tacitus ،403,2791أظغ:  

نشأة تيبريوس داخل القصر الممكّى  ●
 المختص بأكتافيانوس أغسطس : 

ذىب تيبيريوس في ذلك الوقت وشقيقو دروسوس 
عمره خمس سنوات ؛  ليعيشا مع أميما  الذي كان

، وعمى الرغم من أن ٕليفيا في قصر أغسطس
تيبيريوس كان قد تمقن العمم والدين واألدب عمى 
أيدي أساتذة ممتازين من اإلغريق والرومان، فإنو 
حصل عمى أساتذة أعرق وأفضل في قصر 
أغسطس في ذلك الوقت؛ إذ كان الراجح أنو ىو 

 ا كميا في العمم واألدب. أفضل الصبية في روم

وكان السبب في إصرار أغسطس عمى تعميم 
عمى أعمى ٖتيبيريوس و دروسوس ومارسيممس 

مستوى ىو أنو كان يرى أن اإلمبراطورية قد 
أصبحت ممًكا خالًصا لو ؛ ومن ثم فإن حاكميا 
من بعده يجب أن يكون أحد ورثتو، وكان ىؤالء 

رغم من تفوق الثبلثة ىم ورثتو الطبيعيين ، وبال
تيبيريوس في التحصيل عن دروسوس فإن  
أوغسطس كان يميل لدروسوس ألنو شخصية 
مقبولة وأكثر مرًحا من ىذا الولد الخجول ثقيل 

 الكبلم تيبيريوس.

وبيذا قضى تيبيريوس ىذه السنوات من عمره ؛ 
حتى بمغ الثالثة عشر من عمره ، وحينئذ كان 
أغسطس قد حصل عمى النصر النيائّي ،  واستولى 

ولعمو من  ( ، ٖٖ، ٜ٘ٛٔماسون،  )عمى مصر. 
                                                           

,
( ػٓ وٍّخ أغـطؾ فٟ 3لض أكبع اٌضوزٛع اٌـؼضٟٔ  فٟ اٌذبك١خ علُ ) 

وزبثٗ )ربع٠ز ِوغ فٟ ػوغٞ اٌجطبٌّخ ٚاٌغِٚبْ ( ف١ّب ٔوٗ :"ِٓ 

ا٤فضً أْ ٔضغ ٌفظخ أٚجٛؿزٛؽ وّب رٕطك فٟ اٌالر١ٕ١خ ،  ٚ٘ىظا 

ٔزفبصٜ اٌشٍظ ث١ٓ ٌفظخ )أٚغـطؾ ( اٌؼغث١خ اٌزٟ ٔل١غ ثٙب إٌٝ اٌلٙغ 

ّٟ ٌٚمت ٘ظا اٌمبئض اٌفظ ،أغـطؾ اٌّججً اٌضبِٓ ِٓ اٌ  -زم٠ُٛ ا٦فغٔج

،  999,اٌؼظ١ُ ، وّب رؼٕٟ رٍه اٌالر١ٕ١خ طارٙب " عاجغ : )اٌـؼضٟٔ ، 

45,.) 
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ِبعؿ١ٍٍؾ: اثٓ أوزبف١ب ) كم١مخ أٚغـطؾ ( ِٓ ػٚجٙب ا٤ٚي ٚ ٘ٛ غ١غ 

 ِبعن أٔطٟٛٔ .
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الواضح؛ أن ىذه السنوات األولى من عمر تيبيريوس 
ناية كانت بمنزلة الدرج الذي يرتقيو نحو العرش، والع

ل ، المجمد و  ديورانت) بو بوصفو أحد  ورثة العرش
ٗ ،ٜٔٛٛ ،ٖٖٖٗ.) 

كان ابن أغسطس بالتبني في السادسة والخمسين 
من عمره حين تولي العرش ، وكان أقرب إلى 
التعاسة وكانت واجباتو تثقل عميو ، فكان يحضر 
المحاكمات ويرأسيا ، وكان يدير شئؤون الكينو و 

الكاىن األكبر، وبذلك بدأ  بصفتوالمعابد ، وذلك 
تيبيريوس حياتو الجديده بوصفو إمبراطوًرا )صالح 

،ٕٓٓٛ ،ٖٖ .) 

 سة تيبريوس كأمبراطور سيا

كان الختيار اإلمبراطور أغسطس خميفتو قبل مماتو 
ومشاركتو الحكم معو ، أثرىا في ىدوء األوضاع 
داخل الببلد ؛ إذ تولى سمطتي األمبريوم والتربيونية؛ 
إذ األولى عسكرية تعطيو حق قيادة الجيش ، أما 
الثانية فسمطة شعبية، ومن ثم اعطتو حق دعوة 

الراحل العظيم واختيار السناتو إلى االنعقاد ؛ لتكريم 
Paterculus, (II ،)خميفة لو رسمًيا  

ٜٕٔٗ4ٕٖٔ-ٖٔٔ).) 

واجتمع السناتو بالفعل وألقيت خطب التكريم       
والتعظيم تأبيًنا لمراحل العظيم ، وبمغ بيم الحماس 
إلى اخفاء األلوىية عميو رسميا وأعتباره من عداد 

ناتو عمى اإللية الرومانّية الخالدة ؛ كما أنعم الس
بناء  Augustaزوجة اإلمبراطور ليفيا بمقب أغسطا 

عمى رغبة الراحل العظيم ، في حين ورث تيبيريوس 
لقب أغسطس ، فأصبح تيبيريوس أغسطس قيصر 
، ثم أنعم السناتو عميو بالسمطات كافو والقاب والده 

بالتبني ومنحو سمطتي األمبريوم والتربيونية مدى 
كان اختيار أغسطس الحياة ، و في الحقيقة 

لتيبيريوس موفًقا ، ألنو جمع دماء أسرتي كبلوديوس 
وآل يوليوس ، ومن مزيج ىاتين األسرتين جاء 
خمفاء أغسطس األربعة : تيبريوس و جايوس 

 ٜٜٔٔكاليجوال و كبلوديوس ، ونيرون )الناصري، 
(، وبذلك بدأ تيبريوس حياتو الجديدة بوصفو ٖٔٔ، 

عمى عرشو وحياتو فإنو بدأ  إمبراطوًرا ، ولكي يأمن
يبحث عن األشخاص الذين يحتمل أن يتطمعوا إلى 
العرش ، ثم أخذ يقتميم واحًدا بعد اآلخر، وعمى يده 

؛ إذ أعمن Pax Romanبدأ عيد السبلم الرومانّي 
 أنو  "ال غزو وال توسع بعد اليوم " .

كانت رغبة اإلمبراطور تيبريوس االحتبلل 
مرات و أن تحمي عممية الرومانّي في الّمستع

جباية الضرائب وتؤمنيا ، كما أقر تيبريوس بحرية 
الحديث و المجادلة ، وكان ىذا جزًءا أساسًيا من 
دعائم الحكومة، ومن الواضح أن تيبريوس اقتفى 
أثر سياسة أغسطس باستثناء اإلنفاق ببذخ فقد 
كان معتداًل في اإلنفاق عمى نفسو و عمى مرافق 

ف فرض أي ضرائب في الواليات ؛ الدولة ، و أوق
حتى راحت أكداس الذىب تتدفق عمى روما ، 
واحتفظ السناتو َأخَّر األمر باإلشراف عمى المبالغ 
التي كانت تدفعيا المدن في الواليات التابعة 
لمسناتو إلى خزانة الشعب الرومانّي .)رستوفتزف 

 ٖٖ.(، ٕٛٓٓ؛ صالح ، ٕٗٔ،  ٖٗ،  ٜٚ٘ٔ،

م اإلمبراطور سياسة مصر تحت حك ●
 -تيبريوس:

بعدما تولى تيبريوس عرش مصر تمتعت مصر 
باليدوء و االستقرار االقتصادى ؛ وعامل أىل مصر 
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معاممة طيبة و انعكس ذلك عمى عدم قيام ثورات 
ضده ؛ مما مكنو من االىتمام باآلثار الكثيرة في 
مصر العميا ، وكذلك إصدار عممة جديدة  في 

؛ الروبي ،  ٛٙٔ ،ٜٜٜٔمصر،) العبادى ، 
( من  ٜٙ-ٜٓ، ٜٜٔٔ؛ الناصري ، ٖٚ، ٜٓٛٔ

الفضة ومن فئة األربعة دراخمات ، وىناك من يري 
أن ىذه العممة كانت ليا نفس قيمة الدينار 

؛ فرج  ٛٚٔ-ٚٚٔ، ٕٛٓٓالرومانّي. )غانم ،
؛ أحمد ، ٖٖٔ، ٜٜٜٔ؛ السيد ،  ٗٚٔ، ٕٕٓٓ،

ر (. ومن ىنا يستدل أن ىذا االمبراطو ٕٕٗد.ت، 
كان عصر ازدىار واتضح ىذا فى اآلثار المرتبطة 
بو فى مصر عمى المناظر التى ظيرت فى المعابد 

و إسنا و كوم أمبو و ديبود و الدكة ودندرة  فى فيمة
محل الدراسة وكذلك الموحات التذكارية و العمبلت 

 و التماثيل المرتبطة بو.

لذا ييدف ىذا البحث إلى إبراز بعض من المناظر 
و النصوص المرتبطة باإلمبراطور تيبريوس داخل 
معبد دندرة فى أوضاع مختمفة من التقديمات أمام 
العديد من اآللية مع األىتمام بتوضيح أىم المبلمح 
الفنية الخاصة بيذا اإلمبراطور و تحميل المعنى 

التقديمات  الدينى و الرمزى لبعض القرابين و
المختمفة التى يقدميا اإلمبراطور بذاتو لؤللية و 

 األليات. 

المناظر و النصوص المرتبطة باإلمبراطور  ●
 تيبريوس بمعبد دندرة :

كما ىو الحال في جميع المعابد فقد استكممت 
برامج اإلنشاءات و الزخرفة في عيد اإلمبراطور 
تيبريوس ، والتي كانت قد بدأت في عيد 
اإلمبراطور أغسطس ، وفيما يختص بمعبد دندرة 

فتشير نصوص تأسيس المعبد إلى أن صالة 
( ، Pronaos Gاألعمدة الكبرى المعروفة ب)

المعبد قد بنيت في عيد  والتي تقع في مقدمة
 ,Arnoldاإلمبراطور تيبريوس )

D،.ٜٜٜٔ4ٕٗٛ ؛ إذ يوجد نص بالمغة اليونانية .)
عمى كورنيش الصالة العموّي ، يسجل تاريخ بناء 
الصالة و اإللية التي كرست ليا ، ويرجع النص 

من حكم اإلمبراطور  ٕٔتاريخ البناء إلى العام ال
لة إلي المعبوده تيبريوس ، الذي أىدى ىذه الصا

حتحور ، و إلى كل األرباب الذين  –أفروديتي 
( ، وىو ٜٜٕ، ٕٕٔٓيعبدون في المعبد ، )عمى، 

نص ال يري بالعين المجردة ، ؛ إذ أنو مسجل 
 ,Cauvilleعمى أرتفاع كبير في واجية المعبد. )

S،.ٜٜٔٓ4ٕٜ  ،ٖٕٔٓ؛ رجب  ،ٖٓ .) 
 Pronaosنص تكريس صالة األعمدة الكبرى )

G ٗأفروديتي  – حتحور( لممعبودة. 

ὑπέρ Aσηοκράηορος  Τιοέριοσ Καῖζαρ 
νέοσ Σεδαζηού , Θεοῦ Σεοαζηοσσἱοῦ , 
ἐπὶ Ασλοσ Αοσιλλιοσ Φλαττοσ 
Ηγεμογνος ται Ασλοσ Φωλμιοσ Κρι 
ζποσ επιζηραηηγοσ,¨ Σαραπιωνος 
Τρσταμοοσ  ζηραηηγοσνηος Οι απο 
Της μηηρ-οπλεως ται ηοσ νομοσ ηο 
προναον Αθροδει ηηι Θεαι μεγιζηηι 

ται ηοις ζσνναοις Θεοις , Καιζαρος. 

) شيد ( لئلمبراطورتيبريوس قيصر ، أوغسطس 
الجديد، ابن المؤلو أوغسطس ، ) سجل ذلك ( 

                                                           
1

َ ، صُ  Muratori  4319رُ َُٔلغ ٘ظا إٌن ثوٛعح جؼئ١خ ثٛاؿطخ  

َ ، صُ أػ١ض ٔلغٖ أوضغ 4191ػبَ  Hamiltonٔلغ ثلىً وبًِ ثٛاؿطخ 

 Descriptionفٟ Devilliersَ ، ثٛاؿطخ 4141ِٓ ِغح ، أّ٘ٙب ػبَ 

de l'Egypte Antique  َثٛاؿطخ ,,41، ٚ فٟ ػب َGau   ٟف

Antiquities de la Nubie   ٓٚلض أػ١ض ٔلغ إٌن فٟ اٌمغْ اٌؼلغ٠ ،

 (.Bernand ،401124,5ّؼ٠ض عاجغ:)أوضغ ِٓ ِغح ، ٌٍ

https://glosbe.com/el/en/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%82,%20-%CE%B5%CE%AF%CE%B1,%20-%CF%8D
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حينما كان إيميوس أفيميوس فبلكوس والًيا ) عمى 
مصر( ، و إيميوس فولميوس كريسيوس 

)عمى طيبة ( و سرابيون تريخمبوس  ٘ابستراتيجوس 
) عمى دندرة ( ، أولئك من المدينة و  ٙاستراتيجوس

)مخصصة ( البروناوس إلى أفروديتي ،  اإلقميم
اإلليو العظيمة ، ويشاركيا اإللية في المعبد ، 

 .(ٕٔٓ ,ٕٕٓٓ ,Alsotonتيبريوس قصير  )
 

يأتي ىذا النص في ثبلثة أسطر بالمغة اليونانية     
، وىو مؤرخ بحكم اإلمبراطور تيبريوس في فترة 

م ٖٚإلي  ٕٖوالية الوالي إيميوس فبلكوس من 
(Bernand ،ٜٔٛٗ ،ٕٔ٘ ؛ إذ يكرس صالة )

األعمدة األمامية في المعبد إلى اإلليو حتحور التي 
 (ٔقارنيا باإللية اليونانية أفروديتي .شكل رقم )

 

 
 

( المسجل G( النص التأسيسي لصالة األعمده الكبري )ٔشكل رقم )
تيبريوس في بالمغة اليونانية عمي واجية المعبد و مؤرخ بحكم اإلمبراطور 

 م .ٖٚإلي  ٕٖفترة والية الوالي إيميوس فبلكوس من 
 ((ٕٕٓ، ٕ٘ٔٓ.، Cauvilleنقبًل عن : 

                                                           
5

  ٚ ّٟ ا٤ث١ـزغار١جٛؽ : ٘ٛ ٌمت عئ١ؾ إٌّطمخ فٟ اٌؼوغ اٌجطٍّ

ّٟ ، ٚ إٌّطمخ ٟ٘ رجّغ ػضص ِٓ ا٤لب١ٌُ ؛ إط وبٔذ ِوغ رٕمـُ  اٌغِٚبٔ

فٟ طٌه اٌٛلذ ، إٌٝ صالصخ ِٕبطك ، ٚػٍٝ عأؽ وً ِّٕٙب إ٠ـزغار١جٛؽ 

ٌٛؿطٝ ٚ إل١ٍُ أعؿ١ٕٛٞ ، ٚاٌضبٌضخ ، ا٤ٌٟٚ فٟ اٌضٌزب ٚ اٌضب١ٔخ فٟ ِوغ ا

 (.13,-15,،  4005ط١جخ ، عاجغ )٘ٛؿْٛ ٚ فبٌج١ً ،  
3

٘ٛ ٌمت عئ١ؾ ) دبوُ ( ا٦ل١ٍُ فٟ Strategeosا٤ؿزغار١جٛؽ :  

 ّٟ ّٟ اٌغِٚبٔ ،  943,، ) ٘لبَ أدّض ِذّض ػجض اٌمبصع ،   . اٌؼوغ اٌجطٍّ

 ((.9,٘بِق علُ ) 50

 

نص لئلمبراطور تيبريوس في السجل   ●
الثامن " شرًقا " من بدن العمود لواجية المعبد من 

 األعمدة الشرقية : 
 

 
 

 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 
 

 القيمة الصوتية :
 

anx nTr nfr ax pt Xr nbt. s wsx biAt Xr BAt 
r sxmw Sa-Ra nb-xaw (brys, Klwdys) 
mry ht-Hr nbt Iwnt Irt-Ra nbt pt Hnwt 
nTrw nbw. 

 

 ترجمة النص:
 

الطيب الذي يرفع السماء التي تحمل يحيا اإللو "
سيدتيا،والذي يوسع السماء التي تحمل "البا" النشطة 

سيد التيجان )تيبيريوس ، بين ىيئات اإللية،ابن رع 
كبلوديوس( ، محبوب حتحورسيدة دندرة عين رع 

  ."كل اإللية سيدة السماء سيدة
نًصا لئلمبراطور تيبريوس فى العمود الغربى رقم  ●
 ( فى السجل السادس من بدن العمود :ٕ)
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 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 

 

 
 

 القيمة الصوتية :
 

anx nTr nfr, rmn Hrt, sDd.n. f nnt Hr ifdw 
nw <pt> @r Hwn qA kApt, smn wDAt Hr 
st. s sA-Ra nb-xaw (&brys, Klwdys (mry 
Ast wrt mwt-nTr, nbt IAt-di Hryt-ib Iwnt. 

(Cauville, XIII,ٕٓٔٔ4ٜٔ٘ (ٔٔ-ٖٔ)). 
 

 ترجمة النص : 
 

" يحيا اإللو الطيب الذي يرفع السماء ، الذي يثبت 
السماء فوق أعمدة ) السماء ( ، حورس الطفل الذي 
يرفع السماء، الذي يثبت السماء في مكانيا ، ابن 
رع، سيد التيجان )تيبريوس ، كبلوديوس( محبوب 
إيزيس العظيمة األم اإلليّية ، سيدة دندرة ، القاطنة 

 في دندرة ". 
 

 وينقسم نص التقدمة إلى ثبلثة أقسام:
 

 عمى:المقدمة، وتشتمل  - ٔ
 : والتي تحتوي عمى عنوان يضم نوع صيغة المقدمة

: وتتضمن نبذة  مضمون المقدمةالتقدمة واسميا ؛ 
 عن نوع التقدمة والغرض من تقدمتيا.

 

 كممات مقدم التقدمة:  -ٕ
 

ويكون مقدم التقدمة في الغالب ىوالممك، والذي يبدأ  
كمماتو باإلسياب فيسرد ألقابو كممك لمصر العميا 
والسفمي وسيد األرضين،وكإبن لرع وسيًدا لمتجمى 
ودعاء لو بكل الحماية والحياة والسمطان، ثم ينسب 
لية مرتبطة في الغالب بنوع  الممك نفسو إللو أوا 

كل قربان جديد يقدمو الممك  التقدمة التي يقدميا،وفي
يحمل لقًبا مختمًفا،وتصف الكتابات الييروغميفية التي 
أمام الممك مايقوم بو، "الممك يأتي بالقربان"، "يقدم 
اإلناء"، "يمسك بالصبلصل"، "يحمل السماء"، "يغرس 
الشجرة"، "يذبح قوى الشر"، وحينما يتقدم الممك أمام 

اة جسد ، أو يداه اإللو تكون ذراعاه دائًما بمحاذ
مرتفعتان أمامو في إشارة إلى عبادة اإللو 

 (.ٜ، ٕٓٔٓ)كوفيل،
 

 كممات اإللية أواإللو متمقي التقدمة: – ٖ
 

تبدأ اإللية أو اإللو الذي يتمقي التقدمة في سرد 
ألقابو التي تكون مرتبطة أيًضا بنوع التقدمة، وتنتيي 

قابل ىذه الكممات في الغالب بمكافأة تمنح لمممك م
ما قام بو من أعمال و مقابل ما قدم من قرابين 
تخدم طقوس خدمة اإللو داخل المعبد، وَنمحظ أن 
التقدمات الواردة عمى جدران المعابد تقدمات مركبة 
؛ إذ يقدم تيبريوس التقدمة إلليين في الغالب، لئللية 
حتحور/إيزيس ويقف خمفيا أحد اإللية االخرى َوْفق 

جانب ظيور الطفل اإلليّي نوع التقدمة، إلى 
ايحي/حورسماتاوي وىو يحمل الصمصل وعقد 
المنيت أمام الممك في معظم التقدمات، كما نبلحظ 
وجود عبلقة قويو في الغالب مابين كل تقدمتين 
متجاورتين عمى جدران األعمدة، وىو ما ينطبق 
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عمى معبد دندرة الذي يبرز العبلقة لمتقدمات التي 
 تيبريوس وبقية المعابد اآلخرى.قدميا اإلمبراطور 

ومن خبلل دراسة مناظر التقدمة ونصوص التقدمة  
عمى سطح األعمدة بصالة األعمدة الكبرى بمعبد 
دندرة، فقد ظيرت عبلقة ترابط وتكامل بين التقدمات 
الواردة عمى األعمدة ؛ إذ توجد بعض التقدمات 
 المتجاورة عمى العمود في السجل الرابع نفسو ،والتي

 ترتبط بشكل قوّي بالتقدمة المجاورة ليا.
 

كما ظيرت عبقرية الفنان المصرّي القديم في 
مراعاتو لمسيمترية بين توزيع المناظرعمى سطح 
األعمدة التي تأتي متناظرة في الموقع نفسو ما بين 

 مجموعتي األعمدة الشرقّية والغربية.
 

إذ قد يصورالمنظرنفسو عمى كبًل العمودين الشرقّي 
والغربّي أو يصورتقدمة عمى العمود الشرقّي تحمل 
عبلقة قوية مع التقدمة المناظرة لياعمى العمود 
الغربّي ، وىذه التقدمات سوف يتم إيجازىا في 
المناظر التالية التي توضح العبلقة مابين التقدمات 

 (ٔالمتجاورة. شكل رقم )
 

 
 

 دندرة. ( منظر يوضح تخطيط صالة األعمدة بمعبدٕشكل رقم )
 

ومن أمثمة ىذه المناظر التى يمثل عمييا تيبريوس 
 نجدىا كاآلتى : 

 

عمى الجانب  rnpwtمنظر تقدمة الزىور اليانعة   -ٔ
ويتشابو  (ٕالشرقّي من بدن العمود الشرقى رقم )

نفس المنظر مع العمود الغربى من بدن العمود رقم 
 (. ٗ،  ٖ( مع اختبلف اآلليو :)شكل رقم ٕ)

 

 المنظر :وصف 

المنظر يمثل تيبريوس واقف يرتدي التاج المركب  
ثور يعموىا تاج  وقرني dSrttمن التاج األحمر

ويتدلى  من خمفو شريط طويل عمى  Atfاألتف 
الكتفين ، ويرتدي المئزر القصير الواسع الذي ثُبَِّت 
بو حزام يتدلى من خمفو ذيل الثور ، ويتقدم بقدمو 
اليسرى ويرفع يديو كمتييما حامبًل باقات من الزىور 

الممك تقف اإللية إيزيس ،  وىي ىنا ، و أمام 
ليا ،  صورة طبق األصل من منظر حتحورالمقابل

،   sXmtyوجاءت وىي ترتدي التاج المزدوج 
ويقف أمام الممك في مواجية إيزيس الطفل اإلليّي " 

حورسماتاوي " عارًيا و ىو يرتدي التاج المزدوج 
 sSStويمسك بيده اليمنى الصمصل من النوع 
و يتدلى ويقبض بيده اليسرى عمى عقد المنيت

اإللية من خمف أذنو جديمة الشعر، ويقف خمف 
إيزيس  اإللو أوزير بييئة آدمية كاممة ، وىو يرتدي 
المئزر القصير الحابك ، ويقبض بيده اليسرى عمى 

، ويمسك بيده اليسرى رمز الحياة wAs الصولجان
anx ويصاحب المنظر  ،، ويرتدي تاج األتف

مجموعة من النصوص الكتابية التي تسجل نص 
 التقدمة
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عمى  rnpwt( يوضح فيو  منظر تقدمة الزىور اليانعة ٖشكل رقم )

 ٕالعمود الشرقي رقم الجانب الشرقي من بدن 
 (.(Cauville., (XIII), ٕٓٔٔ, pl. XXXVIIنقبًل عن : 

 

 
عمي الجانب الغربي من بدن  rnpwtتقدمة الزىور اليانعة  (ٗشكل رقم )

 (ٕالعمود الغربي رقم)
 (Cauville,(XIII),ٕٓٔٔ,Pl.LV)نقبًل عن:

 العنوان :
 النص بالمغة المصرية القديمة : 

 

 
 

 
 

 
 

 القيمة الصوتية :
 

@nq rnpwt, +d mdw: rnpwt nn n [... ... 
...] THn Hr.t m prt m nww, rd m idt anx m 
mAwt Hnwt.i sn n.T. 

 ترجمة النص
]... " تقدمة الزىور اليانعة ، تبلوة : ىذه الزىور 

... ...[ يممع وجيك بما يخرج من الماء األزلّي 
)نون( ، تمك التي تنمو بفضل الندى ، وتحيا عمى 

 الضياء ، يا سيدتي إنيم من أجمك )أي الزىور(".
 الممك :

 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 
 
 

 

 القيمة الصوتية :
 

Nswt-bity nb-&Awy (@qA-HqAw, 
Awtwkrtr(sA-Ra nb-xaw (&brys, Klwdys 
(sA anxwAs nb HA. f mi Ra Dt, Mr AHt nt 
^w sxnt mHyt, anx @r Hwn xnt WADt snn 
anx n @ry-idb HqA nb Hnbw mr xntyw-S, 
wbg Snyw-tA m sbtwt, nbty wr pHty HqA 
tA pn bs.n. f Hrt m TAw nDm. 

 

 ترجمة النص
 

" ممك مصر العميا والسفمّي سيد األرضين ) حاكم 
الحكام، أوتوكراتور ( ، ابن رع ، سيد التيجان ، 
)تيبريوس ، كبلوديوس( ، كل الحماية و الحياة و 
الصحة خمفو مثل رع لؤلبد ، رئيس حقول اإللو شو 
، الذي يأتي مع رياح الشمال ، يحيا حورس الطفل 

رض الحاكم سيد في بوتو الصورة الحية لرئيس األ
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 ٖٓٔ,.ٜٚ٘ٔ,Wb,(III)) الحقول، رئيس المزارعين
(ٔٗ)-ٖٕٔ(ٕ)); (WPL,ٜٜٔٚ4ٚٗٓ-ٔ;  

Chassinat ،ٜٔٙٛ ،ٕٜٓ(ٔ٘ الذي ينمي ، .))
النباتات التي تنمو في ىيئة الزىور ، المنتمي 
لمسيدتين عظيم القوة حاكم ىذه األرض ، الذي يغمر 

 السماء بالرياح الحموة )الطيبة(".
 

المعنى الدينّي و الرمزّي لتقدمة الزىور اليانعة -ٔ-ٔ
( من الجانب الشرقّي ٕعمى العمود الشرقّي رقم )

rnpwt ( الجانب الغربّي ٕو العمود الغربّي رقم) 
rnpwt (:ٗ، ٖرقم ) شكل 

 
من التقدمات   rnpwtاليانعةُتعد تقدمة الزىور   

لى القوة المتجددة ،و تجديد  الميمة، والتي ترمزا 
الشباب والحيوية،ىذا إلى جانب دورىا الفعمّي في 
إدخال السعادة والبيجة عمى قموب اإللية بألوانيا 

 rnpwtأن كممة  Wilsonالزاىية المتنوعة، وترى
لى النباتات الخضراء،وأنو  ىي مصطمح عام يشيرا 

بمعنى يكون شاًبا  rnpمشتق من الفعل 
Wb,ٜٔ٘ٚ,(II), ٖٕٗ(ٔٔ)-

ٖٗٗ(ٛ);WPL)،ٜٜٔٚ ،٘ٛٗ وىوما يتماشى مع )
البراعم التي تتفتح باستمرار في أراضي 
مصرالخصبة،كما تمنح النباتات لئللو الحيوية 
والشباب وتضئ وجيو بالسعادة ،وىي تنموفي 
الحقول بألوانيا الخضراء التي تميل لمزرقة ، وفي 

كون بالمون الفيروزّي ، وىي الوان بعض األحيان ت
مبلئمة لشكل اإللية ذات البشرة الفيروزية والرأس 

( ، وقد ٖٚ-ٕٚ، ٕٓٔٓبمون البلزورد. )كوفيل،
رمًز اإلعادة الميبلد ؛ولذا فقد  rnpwtكانت 

ارتبطت بالزىورالمشابية كالموتس والبردّي؛ لذلك فإن 

ربما يكون مصطمًحا يعبرعن   rnpwtالمصطمح
تس والبردّي كباقة مًعا ، وتذكر النصوص أىمية المو 

الزىوراليانعة في كونيا تجعل وجو اإللو يزدىرويممع 
 ((.ٙٛ٘، ٜٜٚٔ،WPLبيم 

 

يتضح األختبلف و األتفاق بين تقدمة  ●
( من ٕالزىور اليانعو عمى العمود الشرقّي رقم )

( ٕو العمود الغربّي رقم ) rnpwtالجانب الشرقّي 
 (:ٕ،ٖشكل رقم ) rnpwtمن الجانب الغربّي 

 

وردت التقدمتان كمتاىما عمى العمود نفسو ؛ إذ  -ٔ
وردت التقدمة االولى عمى الجانب الشرقّي لمعمود 

( والتقدمة الثانية عمى الجانب الغربّي ٕالشرقّي رقم )
 ( المناظرلو .ٕلمعمود الغربّي رقم )

تقدمة األولى عمى العمود الشرقّي جاءت ال -ٕ
مقدمة لئللية إيزيس يتقدميا اإللو حورس،ويقف 
خمفيا اإللو أوزير،في حين جاءت التقدمة الثانية 
عمى العمود الغربّي مقدمة لبللية حتحور يتقدميا 
 اإللو حور إيحي ويقف خمفو اإللو حورس اإلدفوي.

 

جاء عنوان التقدمتين كمتييما معبًراعن الغرض  -ٖ 
 من التقدمة ،فعمى العمود الشرقّي كانت النباتات

rnpwt  سبًبا في أن يممع وجو اإلليو،وعمى العمود
الغربّي كانت الزىوراليانعة ىي التي تجدد شباب 
قمب اآللية، وتجعل وجييا يممع برؤية ألوانيا،وتفتح 

 أنفيا بواسطة عطرىا".
 

تقدمة الحيتين ) رمزي الشمال و الجنوب ( في  -ٕ 
السجل الرابع من الجانب الشرقّي : 

Cauville,S.,(XIII).,ٕٓٔٔ, PL. XXXIX)) 
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 وصف المنظر :
 

المنظر يمثل اإلمبراطور واقف يرتدي قمنسوة 
يعموىا التاج المزدوج فوق قرني ثور ، وعمى جانبيو 

، ويتدلى من خمفو شريط طويل الكوبرا الناىضة
عمى الكتفين ، ويرتدي المئزر القصير الواسع الذي 
ثُبِّت بو حزام يتدلى من خمفو ذيل الثور ، ويتقدم 
بقدمو اليسرى ويرفع بيديو كمتييما حامبًل رمزي 

التي الوجو القبمّي والبحرّي ، و اإللية نخبت 
، التي تمثل أنثى طائر العقاب و اإللية واجيت

تمثل حيو ناىضة ، و كبلىما محمول فوق عبلمة 
nb  .وتأتي اإللية نخبت في المقدمة 

الممك تقف اإللية حتحوربالشكل التقميدّي ليا ؛ وأمام 
إذ  ترتدي قمنسوة الرخمة يعموىا التاج  الحتحورّي 

،ويقف أمام حتحور مواجًيا المميز المختص بيا 
عارًيا و ىو حور "  –لمممك الطفل اإلليّي " إيحي 

ويمسك بيده اليمنى الصمصل يرتدي التاج المزدوج
، ويقبض بيده اليسرى عمى عقد sSStمن النوع 

ويقف مواجًيا لمممك ، ويتدلى من خمف المنيت
أذنو جديمة الشعر الخاصة ، ويقف خمف اإللية 
حتحور اإللو "إيحي" بييئة آدمية كاممة وفوق رأسة 

يتدلى  من خمف إذنو ، و   sXmtyالتاج المزدوج 
جديمة الشعر ، ويرتدي المئزر القصير الحابك و 

، ويمسك wAs يقبض بيده اليمنى عمى الصولجان
، ويصاحب المنظر anxبيده اليسرى رمز الحياة 

مجموعة من النصوص الكتابية التي تسجل نص 
 (٘التقدمة. شكل رقم )

 

 
تقدمة الحيتين )رمزي ( يوضح تيبريوس من السجل الرابع  ٘شكل رقم )

الشمال و الجنوب ( في السجل الرابع الجانب الشرقي عمي بدن العمود 
 الثالث الشرقي .

 Cauville,(XIII),ٕٓٔٔ,PL.XXXIX)نقبًل عن : )
 

 

عمي الجانب  wDAtyمنظر لتيبريوس في تقدمة الحيتين ( ٙشكل رقم )
 (ٖمن بدن العمود الغربي رقم ) الغربي

 .(Cauville,(XIII),(ٕٓٔٔ),PL.LVII)نقبًل عن : 
 

 العنوان:
 

 

 
 

 القيمة الصوتية :
 

@nqnbty,+dmdw:Xnm(Wb,(III),ٜٔ٘ٚ4ٖ
ٚٚ(ٗ)ٖٛٔ(ٗ);WPL,ٜٜٔٚ4ٜٚٙ)@Dt Nxn 
m -a<b> Nbt P, twt nbty m sp. 

 

"تقدمة الحيتين 
Wb,(II),ٕٖٗ(ٔ));(WPL,ٜٜٔٚ., ٘ٓٚ).  ،
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تبلوة: تتحد بيضاء نخن )نخبت( مع سيدة بوتو 
 )واجيت( ، كمتا الحيتين متحدتان مًعا".

 

 الممك :
 النص بالمغة المصرية القديمة : 

 

 

 
 

 

 القيمة الصوتية :
 

Nswt-bity nb-&Awy (@qA-HqAw, 
Awtwkrtr) sA-Ra nb-xaw (&brys, 
Klwdys)sA anx wAs nb HA.f mi Ra Dt, anx 
@r Hwn, msy n @wrt, rr [n WADyt nbt] 
P- _p, nbty wr pHty, nb ^ma, MHw, an 
Hr m sxmty. 

 ترجمة النص :
" ممك مصر العميا و السفمّي سيد األرضين )حاكم 
الحكام ، اوتوكراتور ( ، ابن رع سيد التيجان 

اة و )تيبريوس كبلوديوس ( ، كل الحماية والحي
السمطة خمفو مثل رع لؤلبد ، يحيا حورس الطفل 
المولود من أنثى العقاب )الرخمة( 

Wb,(III،)ٜٔ٘ٚ،.٘ٙ(ٙ ( ، الذي رضع )من.))
واجيت سيدة( " بوتو " و" دب"، المنتمي لمسيدتين ، 
عظيم القوة ، سيد الجنوب و الشمال ، جميل الوجو 

 بالتاج المزدوج".
 
 

رمزّي لتقدمة الحيتين المعنى الدينّي و ال -ٕ-ٕ
عمى العمود  Nbty )رمزي الجنوب والشمال (

( من الجانب الشرقّي و العمود ٖالشرقّي رقم )
 شكلWADty ( من الجانب الغربّي ٖالغربّي رقم )

 (: ٙ،  ٘رقم )
 

عن الحيتين المتين  Nbtyأو  wADtyيعبرالمصطمح 
ترمزان إلى إليتي مصرالعميا والسفمّي،وتعبر تقدمة 
رمزالحيتين بواسطة الممك عن تقدمتو لمصرالعميا 
والسفمّي ، واتحاد شطري الببلد ، والتاجين، كما أنيا 
تمثل ضماًنا لحكم الممك عمى األرضين. 

(WPL،ٜٜٔٚ ،ٕٓٛ وتظيررمزية الحيتين ، )
سيدة مصرالعميا، واإللية  كتعبيرعن اإللية نخبت

واجيت سيدة مصرالسفمّي في عنوان التقدمة 
عمى العمود الشرقّي رقم  Nbtyالمختصة بالحيتين 

( في حين جاء عنوان التقدمة الموازية ٖ)
( من ٖعمى العمود نفسو رقم ) Nbtyلمحيتين

 wADtyالمجموعة الغربية والمختص بتقدمة الحيتين 
معبًراعن رمزية االتحاد بين نبات السوت رمز 
الجنوب ونبات البردي رمزالشما، وىو ما يؤكد كون 
ىذه التقدمة تعبرعن اتحاد مصر بشطرييا، وتثبيت 
حكم الممك عمى عرش الببلد المتحدة، وترجع 
أصول ىذا التقميد المختص بتقديم الحيتين إلى كون 

عمى عدوه اإللو حورس وريث أوزير بعد أن انتصر 
ستوحد األرضين ، وتمق باثنتين من الحيات المقدسة 
األولى الكوبرا تمثل مصرالسفمّي ، والثانية برأس 
النسر وترمز إلى مصرالعميا ، و بدوره يقوم حورس 
بتسميم الحيتين إلى الفرعون الذي يمثل وريثو عمى 

( وفي الغالب ٜٕٔ، ٕٓٔٓعرش الببلد.)كوفيل ،
لتقدمة ألقاًبا وصفات تشير يحمل الممك في ىذه ا
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إلى دوره الرمزّي في توحيد شطري الببلد مًعا ، إلى 
جانب األلقاب التي تربطو بإليتي الوجو القبمي 

 ,Cauville والبحري نخبت وواجيت كوريث ليم . )
XV,ٔٙٗ(ٙ)) 

المقارنة بين تقدمة الحيتين ) رمزي الجنوب  ●
( ٖعمى العمود الشرقّي رقم )Nbty  (والشمال 

( الجانب ٖالجانب الشرقّي و العمود الغربّي رقم )
 (:ٙ، ٘رقم ) شكلWADty الغربّي 

 

كمتاىما مخصصتين لئللية جاءت التقدمتان  -ٔ
حتحورعمى العمود الشرقّي والغربّي، وجاء االختبلف 
في اآللية المرافقة لبللية حتحور؛ إذ جاءاإللو ايحي 
حور الطفل و اإللو إيحي في نصوص التقدمة عمى 
العمود الشرقّي ، في حين جاء اإللو حورسماتاوي 
مرافًقا لبللية حتحورعمى العمود الغربّي ولم 

اإللو الطفل في ىذا المنظرمثل المنظرالمقابل لو يظير 
 عمى العمود الشرقّي.

 

جاءت المكافأة المقدمة من اإللية حتحورلمممك -ٕ
مقابل تمك التقدمة عمى العمود الشرقّي بأنيا تثبتو 
ممًكا في القصر، وتثبت قرارتو بالمثل؛ وعمى العمود 
الغربّي كانت المكافأة ىي أن تيب الممك الصل 

ابت في مقدمة رأسو،وان تصبح كل األرضين الث
 تحت سمطتو.

 

جاءت المكافأة المقدمة من اإللو المرافق لبللية -ٖ
حتحورلمممك مقابل تمك التقدمة عمى العمود الشرقّي 
من اإللو ايحي بأنو سوف يمنح الممك انتصار اإللو 
حورس ابن إيزيس و أن يحكم األرض عمى عرش 

 حورس.
 

الغربّي يمنح اإللو  في حين عمى العمود
من أجل   (مزدىرة)حورسماتاوي الممك مصرمضيئة 

 ممكيتو وان يوحد جبللتو التاجين األبيض واألحمر.
 

منظر لتيبريوس وىو في تقدمة عصابة الرأس  -ٖ
sSd في السجل الرابع عمى الجانب الغربّي من بدن

 ,ٕٔٔٓ ,Cauville, (XIII)) :العمود الشرقّي 
PL. XL) 

 المنظر:وصف 
 

المنظر يمثل تيبريوس واقف يرتدي التاج المزدوج
sXmty   ويقبض بيده اليمنى عمى عصابة ،

الرأس التي تمثل شريًطا من القماش في حين يرفع 
،  يده اليسرى حامبًل بوتقة تحتوي عمى البخور

تيبريوس أنثى العقاب نخبت ، وىي ويعمو رأس 
 ناشره جناحييا وتقبض بقدمييا عمى سيف القوة 

، وأمام تيبريوس تقف اإللية حتحور ليست بالشكل 
التقميدي يعمو رأسيا التاج الحتحوري ويعموه ريشتان 
، ويقف أمام حتحور وفي مواجية تيبريوس الطفل 

 اإلليّي "إيحي" عارًيا يرتدي التاج المزدوج 
sXmty  وىو يضع  إصبع يده اليمنى في فمو ؛

 إشارة إلى الطفولة في حين يده اليسرى مستقرة عمى
جانبو ، ويقف خمف اإللية حتحور اإللو حورس 
ويصاحب المنظر مجموعة من األسطر الكتابية 

 (ٚشكل رقم ) التي تسجل نص التقدمة.

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=S+Cauville&text=S+Cauville&sort=relevancerank&search-alias=books
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مة عصابة ( منظر لتيبريوس في السجل الرابع منظر تقدٚشكل رقم )
 الجانب الغربي من بدن العمود الرابع الشرقي . عميsSd الرأس 

 .Cauville,(XIII),ٕٓٔٔ,(PL.XL)نقبًل عن : )
 

 

عمي الجانب sSd( منظر لتيبريوس تقدمة عصابة الرأسٛشكل رقم )
 (ٗالشرقي لمعمود الغربي رقم )

 (.Cauville ,(XIII),ٕٓٔٔ,PL.LvIIIنقبًل عن :)
 

   :المصرية القديمةالنص بالمغة 
 

 

 
 

 

 القيمة الصوتية :
 

Ms pA sSd n sSp Rnpt nfrt, +d mdw: Ssp 
sp-snw Rnpt [nfrt] m rnw<. s> nbw@t-
Hr nbt Iwnt Irt-Ra nbt pt Hnwt nTrw nbw 
[...] kAw DfAw is r Hwt-nTr n Hmt.s. 

 

  :ترجمة النص
 

 ,Erman, und Grapow)" تقدمة عصابة الرأس
Wb, (IV), (ٜٔ٘ٚ).,ٖٓٔ(ٖ-ٔٓ)).  ؛ من أجل

استقبال السنة السعيدة، تبلوة: استقبال السنة 
)السعيدة( بكل أسمائيا ، حتحور سيدة دندرة عين 
رع سيدة السماء سيدة كل اإللية )... ...( القرابين 

 والمؤن حًقا من أجل معبد جبللتيا ". 
 

 قطعة القماش : 
Rnpt snb HH Hfnw. 

 األبدية الؤلنيائية ". "سنو من الصحة
 

 الممك : 
 

 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 

 

 
 

 القيمة الصوتية :
 

Nswt-bitynb&Awy(@qAHqAw,Awtwkrtr( 
sA-Ra nb-xaw (&brys, Klwdys(sA anx wAs 
nb HA.f mi Ra Dt, anx @r Hwn wtTw n &Ayt 
Sd n ^pst m Nxn, Ax-rA bnr ns, HqA xnt tA 
pn, nbty wr pHty [aHa Hr nst].f xnt anxw. 
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 ترجمة النص : 
 

ممك مصر العميا والسفمّي سيد األرضين ) حاكم "
الحكام ، أوتوكراتور ( ابن رع سيد التيجان)تيبريوس 
كبلوديوس( ، كل الحماية والحياة و السمطة خمفو 
مثل رع لؤلبد ، يحيا حورس الطفل ابن " تايت " 

خن " فعالة الفم ، حموة الذي رضع نت النبيمة في " ن
 ,Wb:,(II), ٜٔ٘ٚ4ٖٕٓ(ٛ-ٔٚ); WPL)المسان

، حاكم ىذه األرض ، المنتمي (ٖٜ٘ ,4ٖٜٜ٘ٗٚٔ
لمسيدتين عظيم القوة ، )القائم عمى عرشــــــو ( وسط 

 األحياء ". 
 

المعنى الدينّي و الرمزّي لتقدمة عصابة  -ٖ-ٖ
( من الجانب ٗالرأس عمى العمود الشرقّي رقم )

( من الجانب ٗرقم ) sSdالغربّي و العمود الغربّي 
 (: ٛ،  ٚرقم ) شكلsSd الغربّي 

 

عن ذلك الشريط من القماش  sSdيعبرالمصطمح 
الذي يستخدم كرباط حول الرأس ،وىويعد أبسط 
أشكال األكاليل التي تزين الرأس،و ظيرت ىذه 
لى  العصابة ألول مرة في نصوص االىرام ،وأشيرا 

-ٕٜٓٔ ,.Sethe, Kكونيا ذات لون أحمر 
ٜٕٕٔ4ٔٔٗٚa وتوصف تمك العصابة بأنيا تحفظ

الرأس ، كما أن  ضفائرالشعرالمستعارفي مكانيا عمى
أجزاء الحمّي من زىورالموتس الذىبية والصل يمكن 
أن تضاف إلييا ؛ بغرض الزخرفة والزينة،وفي 
األصل فإن رباًطا يمكن ان يصنع من المعدن،كما 
كانت العقد الخمفية ليذه العصابة تشبو الشكل القديم 

 (.WPL,ٜٜٔٚ, ٜٖnxلعبلمة )
 

تقبال العام باحتفال اس sSdوترتبط تمك العصابة 
الجديد طبًقا لنصوص التقدمة عمى العمود الشرقّي 
والغربّي ؛ إذ تستخدم ، بغرض الزينة؛ ومن أجل 

استقبال العام الجديد ، فقد ورد في نص التقدمة 
 sSdعمى العمود الغربّي وتظيرأىمية عصابة الرأس 

في كونيا تظيرفي معظم مناظرالتقدمة كجزءمن 
يصوره تمك الشريطة التي مبلبس الممك أواإللية ف

تتدلى من خمف الرأس،ىذا إلى جانب كون تمك 
العصابة قد صورت في منظرالتقدمة عمى العمود 
الشرقّي تتدلى من يد الممك وقد َسّجل عمىيا نًصا 

 ,.ٕٔٔٓ,Rnpt snb HH Hfnw  Cauvilleقصيًرا
XIII) ،)ٕٖٓ(ٔ.)  أى "سنة من الصحة األبدية

البلنيائية". وىواألمرالذي يشيربوضوح إلى أىمية تمك 
العصابة ودورىا في االحتفاالت التي تقام؛ بغرض 
استقبال العام الجديد ؛ إذ إنيا كانت تزين جبينا 
اآللية ، إلى جانب ذكاء الفنان الذي أراد أن يسجل 
، عمى قطعة القماش نفسيا الغرض الفعمّى منيا

فكان ما ىي تعويذة سحرية مسجمة عمى قطعة 
 القماش.

 

ىو المون  sSdويبدوأن المون المميز ليذه العصابة 
االحمر؛ إذ وصفت اإللية إيزيس في نص التقدمة 

وعاًمة يعبر المون  insبأنيا تحب الشريطة الحمراء 
األحمرعن الغضب ؛ لذلك فان العصابة الحمراء 

باعتبارىا رمز لبللية  ترتبط باإللية حتحور/ إيزيس
سخمت؛ إذ يرتبط المون األحمر بالدم الذي يسيل 

( WPL،ٜٜٔٚ4ٛٙ)بواسطتيا حينما تغضب 
فالممك حينما يقدم العصابة الحمراء من أجل اإللية 
فان ثورتيا تيدأ، كما كان المون األحمر مرتبًطا 
لى تدمير األعداء حينما  بالغضب؛ إذ إنو يرمزا 

 تغضب اإللية .
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تضح األختبلف و األتفاق بين تقدمة و ي ●
( من ٗعصابة الرأس عمى العمود الشرقّي رقم )

( من ٗ) رقمsSd الغربّي الجانب الغربّي و العمود 
 (: ٛ،  ٚشكل رقم ) sSdالجانب الغربّي 

في يده اليمنى في  sSdالممك يحمل العصابة -ٔ
المنظرين كمييما،ويحمل بيده اليسرى بوتقة يفوح 
منيا عبيرالبخور، ربما إشارة إلى كون قطعة القماش 

 طاىرة.
استخدمت صيغة التقدمة نفسيا عمى العمودين -ٕ

 تقدمةالعصابة ". "ms pA sSd كمييما وىي 
 

مناصفة بين اإللية  sSdجاءت تقدمة العصابة -ٖ
حتحور واإللية إيزيس؛ إذ قدمت من أجل اإللية 
حتحورعمى العمود الشرقّي،في حين قدمت من أجل 

 إيزيس عمى العمود الغربّي.
 

اختمفت المعبودات المرافقة لبللية صاحبة  -ٗ
التقدمة، فقد جاء اإللو الطفل ايحي أمام حتحور، 

شرقّي،في ومن خمفيا حورس االدفوي عمى العمود ال
حين جاء اإللو حورسماتاوي الطفل أمام إيزيس ومن 

 خمفيا اإللو حورسماتاوي عمى العمود الغربّي.
 

جاءت المكافأة المقدمة من اإللية حتحورعمى  -٘
العمود الشرقّي بأنيا تمنح الممك الخمود من أمامو، 
واالبدية من خمفو،وعمى العمود الغربّي تمنح إيزيس 

مكأفاة عبارة عن عدد ال نيائّي من بدورىا الممك 
 السنوات ،ومئات اآلالف من الشيورواأليام.

 

قدمت المعبودات المرافقة لئللية صاحبة التقدمة  -ٙ
بدورىا مكأفاة لمممك، فقد قدم اإللو حورس اإلدفوي 
لمممك مكأفاةعبارةعن مبليين من أعياد اليوبيل 

سد(ومئات اآلالف من السنوات في –)الحب

ي حين قدم اإللو حورسماتاوي بدوره مكافأة ؛ سبلم،ف
من أجل الممك عبارة عن منح الممك الخمود واألبدية 

 عمى عرش حورس وسط األحياء.
 

عمى  mskttمنظر تقدمة مركب النيار  -ٗ 
الجانب الغربّي لمعمود الشرقّي رقم 

ٛ:, PL. ٕٓٔٔ(Cauville,S.;,(XIII), 
LXVIII). 

 

  :وصف المنظر 
 

تيبريوس واقف يرتدي التاج ويرفع يديو حامبًل رمز 
تيبريوس تقف اإللية وأمام  mskttمركب النيار 

حتحور ، ويقف أمام حتحور الطفل اإلليّي "إيحي" 
عارًيا ويقف مواجًيا لتيبريوس، ويقف خمف اإللية 
حتحور اإللو "حورس" بييئة آدمية كاممة، ويصاحب 

الكتابية التي تسجل المنظر مجموعة من األسطر 
 (ٜنص التقدمة. شكل رقم )

 

 
عمي  msktt( منظر لتيبريوس فى تقدمة مركب النيار ٜشكل رقم )

 (ٜالجانب الغربي لمعمود الشرقي رقم )
 ((Cauville,S.,(XIII),ٕٓٔٔ, PL. LXVIII نقبًل عن :
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عمي  manDtمنظر لتيبريوس في تقدمة مركب الميل ( ٓٔشكل رقم )
 (ٛالجانب الشرقي في السجل الرابع  من العمود الغربي رقم)

 .(Cauville,S.,(XIII), ٕٓٔٔ, PL. LXVI)نقبًلعن : 
 

 ,Cauville,s.,(XIII))النص المصاحب لممنظر: 
ٕٓٔٔ.,ٕٜٛ(ٖ-ٔ٘)-ٕٜٓ(ٔ-ٛ)). 

 العنوان : 
 

 

 
 

 القيمة الصوتية :
 

Ms msktt +d mdw: msktt snb.tw imytw 
smnt [wbn.t] m xnt.s, Axt[.t] pw, Hwn.s 
Haw.t nay [.t im.s m hrw], HtTw (Hr) HtT 
Hmt.t. 

 

   :ترجمة النص
 

" تقدمة مركب النيار ، تبلوة : إن مركب النيار 
ثابتة في السماء [ فمشرقي ] بداخميا ، إنيا أفقك ، 
إنيا تجدد شباب أعضائك ، فمتبحري  [ فييا 

؛ من أجل  ٚالنيار ] ، قرد البابون تقوم بالتيميل 
 جبللتك ".

 

 الممك : 
 

 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 
 

(Cauville, s., (XIII), (ٕٓٔٔ).,ٕٜٛ(ٖ-
ٔ٘)). 

 
 

 

 القيمة الصوتية :
Nswt-bity nb-&Awy (@qA-HqAw, 
Awtwkrtr) sA-Ra nb-xaw (&brys, Klwdys) 
sA anx wAs nb HA. f mi Ra Dt, anx @r Hwn 
sA Ast rr n %anx-TAw.s sHb kb(n)t apr.tw 
m itrw aHaw.f n rx Tnw.s (n) nbty wr 
pHty [... ... ...]. 

 

" ممك مصر العميا والسفمّي سيد األرضين ) حاكم 
الحكام ، اوتوكراتور ( ابن رع سيد التيجان 
)تيبريوس، كبلوديوس ( ، كل الحماية و السمطة 
خمفو مثل رع لؤلبد ، يحيا حورسابن إيزيس الذي 
رضعبواسطة تمك التي تحيي 

 ;(ٛٔ)ٖٓٗ ,(ٗٔ)ٜٖٖ,.ٜٚ٘ٔ,Wb:,(V)أطفالو)

                                                           
3

اٌّوطٍخ إٌٝ ٔٛع ِٓ اٌمغصح ٟٚ٘ "لغصح ٠ل١غ : HtTwلغصحاٌجبثْٛ 

اٌجبثْٛ" اٌزٟ رًٍٙ ٌٍلّؾ د١ٓ كغٚلٙب ِذضصخ هٛرًب ػب١ًٌب ؛ ٌٚظٌه فمض 

اكزك ِٓ اؿّٙب فؼً ثّؼٕٝ ٠ًٍٙ أٚ هغر أٚ أدضس ضجخ ٚ٘ٛ 

اٌظٞ ٚعص فٟ إٌن ثؼض ٘ظٖ اٌىٍّخ ِجبكغح،؛ ٍٔذع اٌزالػت  HtTفؼً

ح رًٍٙ" ٚوال اٌىٍّز١ٓ ثّؼٕٝ "اٌمغصHtTw HtT ثب٤ٌفبظ فٟ اٌزؼج١غ

ِغرجظ  HtTرغثطبْ ثجؼضّٙب وض١ًغا فٟ إٌوٛم، فبٌفؼً 

رأسظ  HtTكى٣ ِٚٛضًٛػب ثض١ًٌ اْ ثؼض وزبثبد اٌفؼً   HtTwثبٌمغصح

 ,Wb:,(II),40532,93(3-,4),591(1-3)) ،ِشون اٌمغص اًٌٍّٙ 

(3-4,);WPL:,4409-4404.,10,,391). 
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WPL ،ٜٜٔٚ4ٔٔ٘ٙ ،.) الذي يجمل المركب و
يجيزىا )من أجل اإلبحار في( النير ، إن مراكبو ال 
أحد يعرف عددىا ، المنتمي لمسيدتين عظيم القوة ، 

."[ ... ... ... ] 
 

المعنى الدينّي و الرمزّي لتقدمة مركب  -ٗ-ٗ
( الجانب ٛالعمود الشرقّي رقم ) عمى Mskttالنيار 

العمود عمى  ms manDtالغربّي و مركب الميل 
،  ٜ( الجانب الشرقّي شكل رقم )ٛالغربّي رقم )

ٔٓ:) 
 

لم تظيرىذه التقدمة الخاصة بالمراكب اال في معابد 
العصر البطممّي وتعبر ىذه التقدمة لمراكب النيار 
ومراكب الميل عن المركب الذي تقوم الشمس 
برحمتيا عن طريقو بالنيار والميل،وقد كانت اإللية 
حتحور ىي العين اليمنى وربان النيار،في حين 

ميل التي تمتقي تمثل إيزيس العين اليسرى وربان ال
(. ٜ٘ٔ، ٕٓٔٓبأوزير في العالم السفمّي )كوفيل 

وقد ظير ذلك الوضع المعكوس في نصوص 
عمى  mskttالتقدمات؛ إذ جاءت تقدمة المركب 

العمود الشرقّي معبرة عن مركب النيار، في حين 
العمود الغربّي عن  عمى manDtعبرت المركب 

 مركب الميل.
 

يتضح األختبلف و األتفاق بين تقدمة  ●
( ٛالعمود الشرقّي رقم ) عمى Mskttمركب النيار 

عمى  ms manDtمن الجانب الغربّي و مركب الميل 
( من الجانب الشرقّي شكل ٛالعمود الغربّي رقم )

 (:  ٓٔ،  ٜرقم  ) 
 

جاءت صيغة التقدمة متماثمة عمى العمودين -ٔ
 .msخدام الفعل الشرقّي والغربّي كمييما باست

شكل المركب الذي يحمميا الممك فى -ٕ
 المنظرىوالشكل نفسو تقريًباعمى العمودين كمييما .

 

مخصصة  mskttجاءت تقدمة مركب النيار -ٖ
لئللية حتحورعمى العمود الشرقّي،في حين 

من أجل اإللية  manDtخصصت مركب الميل 
 إيزيس عمى العمود الغربّي.

 

المرافقة لآللية صاحبة التقدمة، اختمفت اآللية – ٗ
فقد جاء اإللو ايحي الطفل يتقدم حتحور،ومن خمفيا 
اإللو حورس اإلدفوي عمى العمود الشرقّي، في حين 
جاء اإللو حورسماتاوي الطفل يتقدم إيزيس ، ومن 

 خمفيا اإللو حرسماتاوي عمى العمود الغربّي.
جاءت المكافأة من اإللية حتحور لمممك عمى - ٘
عمود الغربّي بأن تيبو رؤية العين اليمنى بالنيار، ال

وأن تكون أعضاؤه مفعمة بالحياة، وبدوره قدم 
حورس االدفوي المرافق ليا المراكب العظيمة ، من 
أجل الممك في النير، وعمى العمود الغربّي تعيدت 
اإللية إيزيس بان تيب الممك االبدية كحاكم ليذه 

سماتاوي لو االبدية األرض، في حين قدم اإللو حور 
 .كحاكم لؤلحياء، وأن يتجمى عمى عرش حورس

 

لتيبريوس في تكريس القربان )المنظر األول ( -٘
عمى الجانب الغربّي من  xrp aAbtلئللية حتحور 

 ,Cauville, (XIII)(:  ٜبدن العمود رقم )
(ٕٓٔٔ), PL. L. 

 

 : وصف المنظر
 

بوتقة تحوي يقف تيبريوس رافعًا يده اليمنى حامبًل 
في حين  يقبض بيده  sxm، والصولجان   البخور

اليسرى عمى عصا طويمة و مقمعة ، و قد ظيرت 
 xrpأمامو صنوف من القرابين ، صيغة التقدمة 
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aAbt،  الممك تقف اإللية حتحور بالشكل وأمام
التقميدّي ليا ويقف أماميا الطفل اإلليّي "إيحي 

حورسماتاوي " "عارًيا، ويقف خمف حتحور اإللو " 
بييئة آدمية كاممة ، ويصاحب المنظر مجموعة من 
األسطر الكتابية التي تسجل نص التقدمة. شكل رقم 

(ٔٔ) 
 

 
 

 xrp aAbt( تيبريوس في تكريس القربان لئللية حتحور ٔٔشكل رقم )
 (ٜعمي الجانب الغربي من بدن العمود الشرقي رقم )

 .(Cauville ,(XIII),ٕٓٔٔ,PL.L)نقبًلعن : 

 ,Cauville,(XIII)) : النص المصاحب لممنظر
ٕٓٔٔ4ٖٓٗ(ٖ-ٔ٘)). 

 : العنوان
 

 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 
 

 
 
 

 القيمة الصوتية :
 

#rp aAbt +d mdw: t-iwf-Hnqt wab.tw 
hAw Hr.t, sxm Hmt.t im.sn r mrrt.t. 
 

 ;(ٕٔ-ٓٔ)ٚٙٔ(ٜٚ٘ٔ),Wb:,(I)" تكريس القربان
WPL,ٜٜٔٚ:A, ٜٔٔٓ-

تبلوة:الخبز،والمحم ، و البيرة )كميا .(ٖٙٔ,.ٜٔٔٔ
طاىرة أمامك ، جبللتك تتقوين بواسطتيم كما  ٛ(

 ترغبين )تحبين(".
 

 :الممك
 

 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 

 
 

 القيمة الصوتية :
 

Nswt-bity nb-&Awy (@qA-HqAw, 
Awtwkrtr( sA-Ra nb-xaw (&brys, Klwdys( 
sA anxwAs nb HA.f mi Ra Dt, anx @r Hwn n 
@wnt, apr abA n ant m Iwnt, nbty wr pHty 

[......] sHb @wt .-nTr, swr niwt.f. 

 : الترجمة
 

" ممك مصر العميا و السفمّي سيد األرضين ) حاكم 
الحكام، اوتوكراتور ( ابن رع سيد التيجان 
)تيبريوس، كبلوديوس(، كل الحماية و الحياة و 
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ثٛاؿطخ اٌّشووبد فمظ ، ه١غخ اٌزمضِخ ِىزٛثخ ثلىً ِشزوغ 

ٚاٌزٟ رىٛٔذ ِٓ اٌشجؼ ٚاٌٍذُ ٚكغاة إٌّٛ، ٚ٘ظٖ اٌّىٛٔبد اٌضالصخ 

 ،aAbtٟ٘ اٌزٟ ٠زىْٛ ِٕٙب اٌمغثبْ اٌؼظ١ُ

(Wb,(III),4053.,704(44-43); WPL:4409-4404.,335). 
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السمطة خمفو مثل رع لؤلبد ، يحيا حورس الشاب 
فتى الكوبرا ، الذي يزيد بالقرابين 

، Wb:,(I),ٜٔ٘ٚ.,ٔٚٚ(ٚ-ٜ); WPLمذبح)
يمة)حتحور( في دندرة ، (. الجمٙٗٔ، ٜٜٚٔ

المنتمي لمسيدتين عظيم القوة ، [...... ] الذي 
 يجعل المعبد في احتفال ، الذي يعظم مدينتو". 

 

لتيبريوس في تقدمة قرابين  -)المنظر الثاني (: 
عمى الجانب الشرقّي من بدن  fAi-ixtاألطعمة 

 Cauville,(XIII),ٕٓٔٔ,PL.LI(:  ٜالعمود رقم )
 : وصف المنظر

يقف تيبريوس مرتديًا التاج المركب من التاج  
األحمر و تاج األتف ، ويتقدم بقدمو اليسرى 
  ،ويرفع يده حامبًل لوحة محممة بصنوف األطعمة

تقف اإللية إيزيس وأماميا الطفل اإلليّي  وأمامو
"حورسماتاوي " مواجًيا لتيبريوس، ويقف خمف 
اإللية إيزيس اإللو " حورس " ، ويصاحب 

ظر مجموعة من األسطر الكتابية التي المن
 (ٕٔتسجل نص التقدمة. شكل رقم )

 

 

منظر لتيبريوس في تقدمة قرابين  (ٕٔشكل رقم )
عمي السجل الرابع الجانب  FAi ixtاألطعمة 

 (.ٜالغربي من بدن العمود الغربي رقم )

 .Cauville,(XIII), ٕٓٔٔ, PL)نقبًلعن : 
LXIX). 

 
 ,Cauville,(XIII)النص المصاحب لممنظر : 

ٕٓٔٔ, ٖٓ٘(ٚ-٘).) 
 

 النص بالمغة المصرية القديمة :
 

 
 القيمة الصوتية :

 

FAi ixt +d mdw: mn n.t ixt Drt pt 
qmAt tA, wtTt n Hapy mst n Axt, dwn.i 
awy.i Xr ixt nkA.t, t-wr, gs-pxA, n Dr.s, 

kAw nbw nw Sna-wab[... ...] r-xft Hr.t. 
 

األطعمة ، تبلوة خذي لك القرابين "تقدمة قرابين 
التي تعطييا السماء و تخمقيا األرض ، الناتجة عن 
الفيضان والمنتجة بواسطة األرض الزراعية ، إنني 
أرفع يدي حامبًل القرابين من أجل كاىك ، الخبز 

ببل حدود ، وكل   gs-pxA، و الخبز  ٜالعظيم
 القرابين الخاصة بالمخزن ]... ...[ أمامك ".
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٠ل١غاٌّوطٍخ إٌٝ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌشجؼ ٠ؼض ِٓ : t-wrاٌشجؼ اٌؼظ١ُ 

ٙغػٍٝ ٌٛدبد ا٤ؿغح اٌضب١ٔخ، ٚلض وبْ كبئًؼب فٟ ألضَ أؿّبء اٌشجؼ؛ إط ظ

٠ُؼض اٌّوطٍخ  َٚ اٌضٌٚخ اٌذض٠ضخ فمض ٚعص فٟ لبئّخ لغاث١ٓ "سؼت أٚؿىغ"،

t-wr  ٓاؿّبء اٌشجؼ اٌّٛهٛفخ اٌزٟ رل١غ إٌٝ دجُ اٌشجؼ ،ٚاٌزٟ ٠ّى ِٓ

ٌٚظٌه فئٕٔب ٔجضٖ ؛  أْ ٠ٛهفٙب أٞ ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌشجؼ وج١غح اٌذجُ
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 الممك:
 

 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 
 القيمة الصوتية :

 
Nswt-bity nb-&Awy (@qA-HqAw, 
Awtwkrtr) sA-Ra nb-xaw (&brys, Klwdys) 
sA anx wAs nb HA.f mi Ra Dt, anx @r Hwn 
n @wnt, apr abA n ant m Iwnt, nbty wr 
pHty [......] sHb @wt-nTr, swr niwt.f. 

 

العميا و السفمّي سيد األرضين ) حاكم " ممك مصر 
الحكام ، اوتوكراتور ( ابن رع سيد التيجان 
)تيبريوس ، كبلوديوس ( ، كل الحماية و الحياة و 
السمطة خمفو مثل رع لؤلبد ، يحيا حورس الشاب 

-ٗٔ)ٖ٘ٔ,Wb:,(I)) )بصقة )ابن
ٔٙ);WPL,ٜٜٔٚ.,ٜٔٔٓ-ٜٔٔٔ.,ٖٔٔ). شو "

السيدة في دندرة ،  " ، الذي يزيد بالقرابين مذبح
المنتمي لمسيدتين ، عظيم القوة سيد األرضين كثير 
القرابين ، الذي يعطي الوفرة لمقرابين 

-ٔ)ٙٙ,Wb:,(II))اليومية
ٖ);WPL,ٜٜٔٚ4ٜٔٔٓ-ٜٔٔٔ.,ٕٗ٘). 

 

المعنى الدينّي و الرمزّي لتقدمة القربان  -٘-٘
( من ٜفى العمود الشرقّي رقم ) aAbtالعظيم 

 (:ٔٔالجانبالغربّي شكل رقم )

                                                                                          
ٚلض اؿزشضَ فٟ لغاث١ٓ "ػ١ض  ، اٌمغاث١ٓ اٌّمضِخ فٟ اٌّؼبثضوض١ًغا فٟ 

 (.11، 990,ا٤ٚثذ" ، اٌّٙضٞ، 

عن مفيوم القرابين عامة ،  aAbtيعبرالمصطمح 
فيويمثل تقدمة مركبة من الخبز،المحم، والبيرة 
)شراب الشعير(،ويعنى اسمو "القربان العظيم" 
وىويخصص لرب المعبد الكبير؛ إذ يقدم عمى سبيل 

يزيس في المثال إلى حورس في إدفو،وح تحوروا 
دندرة،وتمثل الطقوس المختصة بيذه التقدمة الممك 
في احتفال رسمّي ممسًكا بالعصا واليراوة 

وتتضمن ىذه الطقوس تقديم  ،sxmوالصولجان 
الخمروشراب الشعيروالخبزوالفاكية والطيوروالمحوم 
والدىانات العطرية،غيرانو في بعض األحيان يكتفى 

ىي الخبزوالمحم وشراب بتقديم القرابين الرئيسة و 
.( ، وقد ٛٗ-ٚٗ، ٕٓٔٓالشعير )البيرة( ) كوفيل،

ظير ذلك في تقدمة اإلمبراطور تيبريوس الحالية 
التي تكونت من "الخبز والمحم والبيرة"،وبذلك يمكن 

تقدمة مركبة من عدة  aAbt ّعد القربان
 عناصرأساسية تمثل الطعام الرئيسى لآللية.

ويستخدم في صيغة التقدمة ليذا القربان في الغالب 
بمعنى يقدم/يكرس  xrpالفعل 

Wb,III,ٖٕٙ(ٛ);WPL ،ٜٜٔٚ ،ٚٗٙ ، ).)
ي الكثيرمن فaAbt وتتكررتقدمة القربان العظيم 

مناظر اإلمبراطور تيبريوس مع اختبلف صيغة 
 التقدمة.

عمى  aAbtونمحظ أن التقدمة المجاورة لمتقدمة الحالية 
( ىي تقدمة قرابين األطعمة ٜد الشرقّي رقم )العمو 

ixt- fAi ( ؛ وذلك بسبب العبلقة ٕٔشكل رقم )
الوثيقة بين التقدمتين فكمتاىما تمثبلن توفيًر الؤلطعمة 
التي تعيش عمييا اآللية، ووجود التقدمتين جنًبا إلى 
جنب يعبرعن فكرة التكامل في تقديم القرابين ؛ 

ا يقدم قرابين االطعمة فاإلمبراطور تيبريوس حينم
يتمنى الحصول عمى المقابل في صورة الرخاء والوفرة 
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التي تعم الببلد،وأن يصبح عيده خالًيا من المجاعات 
وقد ظيرذلك في صورة المكافأة التي  Kوندرة الطعام 

تقدميا اإللية حتحور؛من أجل الممك في نص لتقدمة؛ 
،وغنية إذ تعيد ان تيب الممك األرض مميزة بمنتجاتيا

بكل محاصيميا ، وبدوره فقد قدم اإللو حورسماتاوي 
الذي يرافق اإللية حتحورفي تمك التقدمة لمممك سنوات 
عديدة من الحكم لؤلبد، وان يحكم ىذا ألرض، 
وبطبيعة الحال فقد كان الممك يحمل بدوره القاًبا 
تعبرعن دوره في تقديم القرابين، وتزويد موائد القرابين 

لية بمختمف صنوف االطعمة،؛ إذ ورد المختصة باإل
عن اإلمبراطور تيبريوس أنو ىومن يزود بالقرابين 

 مذبح الجميمة )حتحور( في دندرة.
 

ويتضح لنا العبلقة الوثيقة  بين تقدمة  ●
( من ٜفي العمود الشرقّي رقم ) ixtقرابين األطعمة 

( من الجانب ٜالجانب الشرقّي والعمود الغربّي رقم )
 (:ٖٔ،  ٕٔالغربّي  شكل رقم )

 

الصيغة المستخدمة في التقدمة جاءت مماثمة -ٔ
ixtfAi- 

 

جاءت التقدمة عمى العمود الشرقّي من أجل -ٕ
اإللية إيزيس في حين عمى العمود الغربّي 

 أجل اإللية حتحور.خصصت التقدمة؛ من 
 

اختمفت اآللية المرافقة لبللية صاحبة التقدمة؛  -ٖ
إذ جاء عمى العمود الشرقّي اإللو حورسماتاوي 
الطفل يتقدم إيزيس، وخمفيا اإللو حورس اإلدفوي،في 
حين جاءعمى العمود الغربّي اإللو إيحي الطفل يتقدم 
حتحورويقف خمفيا اإللو حورس اإلدفوي أي أن 

رس االدفوي ىوالقاسم المشترك في اإللو حو 
 التقدمتين.

 

جاءت المكافأة المقدمة من اإللية إيزيس عمى  -ٗ
العمود الشرقّي في صورة منحيا الممك الفيضان 
العظيم،وأن تغمر شونتو بالحبوب،في حين قدمت 
حتحوربدورىا عمى العمود الغربّي المكأفاة نفسيا 

ا؛حتى تقريًبا؛ إذ تيب الممك الفيضان متزايدً 
 .يغمرالحقول بالمحاصيل

 

 
 fAi-ixt( يوضح فيو تيبريوس في تقدمة قرابين األطعمة ٖٔشكل رقم )

 (ٜعمي الجانب الشرقي من بدن العمود الشرقي رقم )
 .Cauville,S,(XIII),ٕٓٔٔ,PL.LI)نقبًلعن : 

 

 mAHواإلكميل  mnwمنظر تقدمة إناء المنو  -ٙ
في السجل الرابع من الجانب الشرقّي لمعمود الغربّي 

 .(Cauville,(XIII), ٕٓٔٔ, PL.LII)(: ٔرقم )
 

 : وصف المنظر
 

تيبريوس واقف يرتدي التاج الريشّي ويتقدم بقدمو 
اليسرى ، ويرفع يديو كمتييما حامبًل لوحة عمييا إناء 

وأمامو  mAHفى المقدمة يميو اإلكميل  mnwٔٓالمنو
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"" رؼسغ جضعاْ اٌّؼبثض اٌّوغ٠خ الؿ١ّب ِؼبثض mnwرمضِخ إٌّٛ 

ّٟ ثبٌىض١غ ِٓ إٌّبظغ ٚإٌمٛف اٌزٟ رؼجغػٓ  ّٟ اٌغِٚبٔ اٌؼوغ ا١ٌٛٔبٔ

ٌٍّؼجٛص فٟ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌلؼبئغاٌض١ٕ٠خ،أٌّٚٙب اٌؼجبصح ا١ِٛ١ٌخ 

اٌّؼجض،ٚصب١ّٔٙب رمضِخ اٌمغاث١ٓ ، ٚرؼض رمضِخ كغاة إٌّٛ أدض أُ٘ ٘ظٖ 

اٌزمضِبد اٌزٟ ظٙغد فٟ اٌؼجبصح اٌّوغ٠خ فٟ اٌؼوغا١ٌٛٔبٟٔ اٌغِٚبٟٔ، 

وٛادضح ِٓ اٌزمضِبد اٌّٛؿ١ّخ، ٚػٍٝ اٌغغُ ِٓ رٕٛع طج١ؼخ ٔوٛم 

َ إ١ٌٙب ٌمغثبْ فئٔٙب ٘ظٖ اٌزمضِخ ٚثٕبئٙب طجمب ٌّىبْ اٌّؼجض أٚ اٌّؼجٛص اٌّمض

رزفك ج١ّؼٙب فٟ إطبع ػبَ ٚادض، ٚاٌظٞ اػزّضد ػ١ٍٗ أغٍت ٘ظٖ 
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تقف اإللية إيزيس ، ويقف أمام إيزيس الطفل 
اإلليّي "حورسماتاوي " وىو يقف مواجًيا لتيبريوس ، 
ويقف خمف إيزيس اإللو " أوزير " ويصاحب المنظر 
مجموعة من األسطر الكتابية التي تسجل نص 

( مع ٘ٔ( و شكل رقم )ٗٔالتقدمة. شكل رقم ) 
 أختبلف اآلليو . 

 

 

في  mAHو اإلكميل  mnwدمة إناء المنو ( منظر تقٗٔشكل رقم )
 (ٔالسجل الرابع الجانب الشرقي لمعمود الغربي رقم )

 .Cauville ,(XIII),ٕٓٔٔ,PL.LII)نقبًلعن : 
 

 
عمي الجانب mnwمنظر لتيبريوس في تقدمة إناء المنو( ٘ٔشكل رقم )

 (ٚالغربي في السجل الرابع من بدن العمود الغربي رقم )
 .Cauville ,(XIII), ٕٓٔٔ, PL.LXV)نقبًل عن :

 

                                                                                          
(؛ ٚ ٌٍّؼ٠ض ػٓ رمضِخ  7،  991,إٌوٛم، ِٓ د١ش رى٠ٕٛٙب، )دـ١ٓ،

 (.943,أٔظغ:  )إثغا١ُ٘، mnwإٌّٛ 

 ,Cauville,(XIII))النص المصاحب لممنظر
ٕٓٔٔ4ٖٜٔ (ٕٔ-ٔٗ)). 

 

 العنوان :
 

 النص بالمغة المصرية القديمة : 
 

 
 

 القيمة الصوتية : 
 

Ms pA mnw twA mAH, +d mdw: Axt m 
Iwnt nfr.wy mnw BAt r sxmw [... ...]. 

 

 ترجمة النص :
 

" تقدمة شراب المنو، ورفع اإلكميل ، تبلوة : ان 
البراقة في دندرة ، كم ىو جميل شرا ب المنو ، أيتيا 

 ." [... ...]البا القوية أكثر من ىيئات قوى اإللية 
  :الممك

 النص بالمغة المصرية القديمة :
 

 
 

 القيمة الصوتية :
 

Nswt-bity nb-&Awy (@qA-
HqAw,Awtwkrtr mry PtH Ast) sA-Ra nb-
xaw (&brys Klwdys) sA anx wAs nb HA.f 
mi Ra Dt, IHy-nww, IHy-wab n Hnwt.f, 
anx @r Hwn sHtp Hmt.s, iai awy wab 
Dbaw xr Hnwt.f, ity nfr xnt #A-wr, bwt 
snm n Irt-Ra nbty wr pHty xnt %t-nfrt 

[...... ...]. 
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   :ترجمة النص
    " ممك مصر العميا و السفمّي ، سيد األرضين ، 
يزيس  )حاكم الحكام ، اوتوكراتور ، محبوب بتاح ، وا 
( ، ابن رع، سيد التيجان، ) تيبريوس ، كبلوديوس 
( ، كل الحماية و الحياة و السمطة خمفو مثل رع 

وعب من أجل  –نون ، ايحي  –لؤلبد ، ايحي 
ضي جبللتيا ، سيدتو ، يحيا حورس الطفل الذي ير 

مغسول اليدين طاىر األصابع من أجل سيدتو ، 
، الذي ٔٔالممك الجمل في داخل الصالة العظيمة

حزن عين رع ، المنتمي لمسيدتين ، عظيم  ٕٔيكره 
القوة في داخل المكان الجميل ) قاعة الخزانة ( ، 

."]... ... ...[ 
 

المعنى الرمزّي والدينّي لتقدمة إناء المنو -ٙ-ٙ
Mnw ( ٔمع األكميل ، عمى العمود الغربّي رقم )

( من الجانب الشرقّي ، وتقدمة المنو ٗٔشكل رقم )
ms pA mnw ( من ٚعمى العمود الغربّي رقم )

  ( :٘ٔالجانب الغربّي شكل رقم )
 

ُتعد ىذه التقدمة من التقدمات المزدوجة؛ إذ تمثل 
اثنتين من أدوات حتحورالمقدسة، وىما إناء المنو 

mnw  الذي يحتوي عمى النبيذ، واإلكميلmAH  ،
وقد كان كبلىما من األدوات المحببة إلى حتحور 

 والتي تؤدي دوًرا ميًما في طقوس عبادتيا.
 

مع  Mnwمقارنة بين تقدمة إناء المنو  ●
( الجانب ٔاألكميل ، عمى العمود الغربّي رقم )

 ms pAالمنو (، وتقدمة ٖٔالشرقّي شكل رقم )
mnw ( الجانب الغربّي ٚعمى العمود الغربّي رقم )

 ( :ٗٔشكل رقم )
                                                           

44
(Wb, (III),,,(,9)) ;(WPL,399). (#A-wr). 

4,
(Wb., (I), (157(3)-151(3)) ;(WPL, 4409-4404.,741 (bwt)). 

 
جاءت التقدمة األولى مزدوجة من إناء المنو -ٔ

)، في حين ٔواإلكميل عمى العمود الغربّي رقم(
جاءت منفردة إلناء المنوعمى العمود الغربّي رقم  

(ٚ.) 
 

( ىو ٔعنوان التقدمة عمى العمود الغربّي رقم )-ٕ
Ms pA mnw twA mAH تقدمة المنو ورفع اإلكميل "

( جاءت ٚ" ، في حين عمى العمود الغربّي رقم )
" خذي  mn n.t mnwالتقدمة مباشرة إلناء المنو 

 لك إناء المنو".
 

خصصت التقدمة المزدوجة لممنو واالكميل عمى  -ٖ
)من أجل اإللية إيزيس، في  ٔالعمود الغربّي رقم)

منفرًدا؛ من أجل حين خصصت تقدمة إناء المنو 
 ( .ٚاأللية حتحورعمى العمود الغربي رقم)

 

اختمفت اإللية المرافقة لممعبودة صاحبة التقدمة  -ٗ
) اإللو ٔ؛ إذ جاء عمى العمود الغربي رقم( 

حورسماتاوي الطفل يتقدم إيزيس ومن خمفيا يقف 
اإللو أوزير، في حين أنو عمى العمود الغربّي رقم( 

لطفل يتقدم حتحور ومن خمفيا ( جاء اإللو ايحي اٚ
 يقف اإللو حورس اإلدفوي.

 

جاءت المكافأة المقدمة من اإللية إيزيس عمى -٘
) من أجل الممك في صورة ٔالعمود الغربّي رقم( 

منحيا لٌسكرفي قاعة الٌسكر ، وأن يكون مبتيًجا في 
دندرة ، في حين جاءت المكافاة المقدمة من اإللية 

( ؛ من أجل  ّٚي رقم ( حتحورعمى العمود الغرب
الممك في صورة جعل اإلمبراطور تيبريوس مبتيًجا 

 ويفرح بالنياروالميل.
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لقد مثمت صالة األعمدة الكبري جزًءا ىاًما من معبد 
دندرة فيذه األعمدة الحتحورية ىي السمة المميزة 
لممعبد والتي تعتبر اشير نموذج لبلعمدة الحتحورية 

القديمة، وتضمنت  في مختمف المعابد المصرية
سطوح ىذه األعمدة العديد من مناظر التقدمات 
والطقوس الدينية لئلمبراطور تيبريوس ، وىذه 
األعمدة في مجمميا تعطينا فكرة عن مدى الدقة  
واالتقان في توزيع المناظروالنصوص جنًبا إلى جنب 
بشكل متناسق،الى جانب التناغم ما بين توزيع 

الدينية عمى سطح مناظرالتقدمات والنصوص 
 األعمدة.

وىواالمرالذي ظيرمن خبلل العبلقات بين التقدمات 
أو الطقوس الدينية المتجاورة عمى سطح العمود 
الواحد وبين التقدمات أوالطقوس الدينية التي وردت 
عمى سطح األعمدة المتناظرة في الموقع والتي تشيد 
 بفكر المصري القديم الذي لم يترك شيًئا لمصدفة بل
كان كل مايقوم بو وفق عقيدة ومنيج وفمسفة دينية 
عميقة ظيرت في الربط بين مناظر التقدمات 
والطقوس الدينية فى مجمميا والتي وردت عمى 

 سطح مختمف أعمدة القاعة.

 الخاتمة 

وفي النياية وبعد عرض كامل ألىم المناظر و 
اآلثار المرتبطو باإلمبراطور تيبريوس بمعبد دندرة ؛ 

جدنا أنو يصور كفرعون ويقدم العديد من إذ  و 
التقديمات لآللية المتعددة داخل صالة األعمدة 
الكبرى حيث تتشابو أكثر مناظر األعمدة الشرقية 
مع األعمدة الغربية فى تصوير ىذا األمبراطور مع 
المعبودات المختمفة . حيث نجد مثبَل عند مراكب 

عمى الميل و مراكب النيار تصوير دورة الحياة 
األعمدة،  وقد أستنتجنا من خبلل عرض في النياية 
أنواع التقديمات و القرابين المختمفة التى ظير بيا 
تيبريوس مع أبراز أوجو األختبلفات والتشابة 

 والعبلقة بينيا والمعنى الرمزى والدينى.

 قائمة المراجع : 
 أٚالً : اٌّغاجغ اٌؼغث١خ : 

ِوغفٝ ػوغٜ (، ربع٠ز ,99,اثٛ ا١ٌـغفغط ،) .4

، ِؤؿـخ ػ١ٓ ٌٍضعؿبد ٚ اٌجذٛس 4اٌجطبٌّخ ٚاٌغِٚبْ، ط

 ا٦ٔـب١ٔخ ،اٌج١ؼح.

(، صعاؿبد فٟ ربع٠ز 991,أدّض غبُٔ دبفع ، ) .,

ّٟ ، صاعاٌّؼغفخ اٌجبِؼ١خ ،  ِوغ اٌجطٍّٟ ٚ اٌغِٚبٔ

 ا٦ؿىٕضع٠خ.

(، 993,أدّض غبُٔ دبفع ، دـ١ٓ أدّض اٌل١ز،) .7

إٌٟ ا١ٙٔ٦بع ، صاع ا٦ِجغاطٛع٠خ اٌغِٚب١ّٔخ ِٓ إٌلأح 

 اٌّؼغفخ اٌجبِؼ١خ ، ا٤ؿىٕضع٠خ

(، ا٦ِجغاطٛع اٌغ١٘ت 4015اعٔـذ ِبؿْٛ، ) .1

ر١ج١غ٠ٛؽ، رؼغ٠ت جّبي اٌـ١ض، ا١ٌٙئخ اٌّوغ٠خ اٌؼبِخ 

 ٌٍىزبة، اٌمب٘غح .

(، ر١ج١غ٠ٛؽ صبٟٔ 991,أكغف هبٌخ ِذّض، ) .5

 ا٤ثبطغح اٌغِٚبْ، كغوخ اٌىزبة اٌؼغثٟ، ث١غٚد.

(، ِوغ فٟ ػوغ 4019آِبي اٌغٚثٟ ، ) .3

 اٌغِٚبْ، ص.ْ ، اٌمب٘غح .

(، 4005ج١ٔٛف١١ف ٘ٛؿْٛ ٚ ص١ِٕٚه فبٌج١ً،) .3

اٌضٌٚخ ٚ اٌّؤؿـبد فٟ ِوغ " ِٓ اٌفغاػٕخ ا٤ٚائً دزٝ 

 ا٤ثبطغ اٌغِٚبْ " ، رغجّخ فؤاص اٌض٘بْ ، اٌمب٘غح .

( ، ربع٠ز 4004ؿ١ض أدّض إٌبهغٜ ، ) .1

، صاع ا٦ِجغاطٛع٠خ اٌغِٚب١ّٔخ اٌـ١بؿٟ ٚاٌذضبعٞ 

 إٌٙضخ اٌؼغث١خ، اٌمب٘غح.

( ، ربع٠ز 4004ؿ١ض أدّض إٌبهغٞ ، ) .0

ا٦ِجغاطٛع٠خ اٌغِٚب١ّٔخ اٌـ١بؿٟ ٚاٌذضبعٞ ، صاع 

 إٌٙضخ اٌؼغث١خ، اٌمب٘غح.

( ، لغاث١ٓ ا٢ٌٙٗ فٝ ِوغ 949,ؿ١ٍفٝ وٛف١ً ، )  .49

 اٌمض٠ّخ ، اٌّجٍؾ ا٤ػٍٝ ٥ٌصبع ، اٌمب٘غح .

ّؼبثض (، اٌ,94,ػجض اٌغدّٓ ػٍٝ ِذّض، ) .44

، ط ّٟ ، 4،,اٌّوغ٠خ فٟ اٌؼوغ٠ٓ اٌجطٍّٟ ٚاٌغِٚبٔ

 اٌمب٘غح .

ػٕب٠بد ِذّض أدّض ، )د،ْ(، ربع٠ز ِوغ فٟ  .,4

ّٟ ، ا٤ؿىٕضع٠خ .  اٌؼوغ٠ٓ ا١ٌٛٔبٟٔ ٚ اٌغِٚبٔ

َ. عؿزٛفزؼف ؛ رغجّخ ِٚغاجؼخ ػوٟ ػٍٟ،  .47

( ، ربع٠ز ا٦ِجغاطٛع٠خ 4053ِذّض ؿ١ٍُ ؿبٌُ ،)

ا٦لزوبصٜ ، صاع إٌٙضخ اٌؼغث١خ اٌغِٚب١ٔخ ٚ ا٦جزّبػٝ ٚ 

 ، اٌمب٘غح.
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إٌّٛ  (، رمضِخ943,ِب٠ـخ ػبطف إثغا١ُ٘ ، ) .41

mnw،  ثّؼجض صٔضعح "صعاؿخ ٌغ٠ٛخ دضبع٠خ "، عؿبٌخ

ِبجـز١غ فٟ ا٢صبع اٌّوغ٠خ ) غ١غ ِٕلٛعح( ، و١ٍخ اصاة 

 ، جبِؼخ أؿ١ٛط .

(، 947,-,94,ِذّض عجت ؿ١ض جبص اٌٌّٟٛ ، ) .45

ثّؼجض صٔضعح "صعاؿخ دضبع٠خ  Gأػّضح اٌوبٌخ اٌىجغٞ 

ٌغ٠ٛخ " ،عؿبٌخ صوزٛعاح غ١غ ِٕلٛعح ، و١ٍخ أصاة جبِؼخ 

 أؿ١ٛط .

(، ربع٠ز ِوغ فٟ 999,ِذّٛص اٌـؼضٔٝ ،) .43

ػوغٞ اٌجطبٌّخ ٚ اٌغِٚبْ : ِٛضٛػبد ِشزبعح ، ِىزجخ 

 ا٤ٔجٍٛ ، اٌمب٘غح .

(، اٌزبع٠ز ا١ٌٛٔبٟٔ 993,ِذّٛص اٌـ١ض ،) .43

ّٟ ، ِؤؿـخ كجبة ا  ٌجبِؼٗ ، ا٤ؿىٕضع٠خ.ٚاٌغِٚبٔ

(،ِوغ ِٓ ا٤ؿىٕضع 4000ِوطفٝ اٌؼجبصٜ ، ) .41

 ا٤وجغ اٌٟ اٌفزخ اٌؼغثٟ، ِىزجخ ا٤ٔجٍٛ اٌّوغ٠خ ، اٌمب٘غح.

(، رمضِخ اٌالٔٙبئ١خ ١ِ,991ـغح ػجضهللا دـ١ٓ ، ) .40

فٟ اٌّؼجض "إٌلأح ٚاٌّفَٙٛ"، عؿبٌخ صوزٛعاٖ، غ١غ ِٕلٛعح، 

 و١ٍخ ا٢صبع، جبِؼخ اٌمب٘غح.

( ، ا٤ػّبي 943,ض ِذّض ػجض اٌمبصع ، )٘لبَ أدّ .9,

ق.َ 3,اٌّؼّبع٠خ ٤ثبطغح ا٤ؿغح اٌج١ٌٛٛوٍٛص٠خ فٝ ِوغ )

َ ( ، عؿبٌخ ِبجـز١غ ) غ١غ ِٕلٛعح ( ، و١ٍخ ا٢صاة 31 –

 لـُ ا٢صبع ، جبِؼخ ا١ٌّٕب . 

(، لوخ اٌذضبعح، اٌّجٍض 4011ٚ ي ص٠ٛعأذ ) .4,

ؼٍَٛ، صاع اٌغاثغ، إٌّظّخ اٌؼغث١خ ٌٍزغث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌ

 اٌج١ً، ث١غٚد.
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Abstract  

Emperor Tiberius was known for his drive and activity in the functions assigned to him during 

the reign of his predecessor August; and after the death of Augustus, the Senate granted him the 

same privileges as his predecessor, and after assuming the throne of the empire, he passed over 

Egypt, Amelius Ulus who sent to Tiberius with his desire to increase Egypt’s abscess in favor of 

the empire, and Tiberius rejected He advised him to take care of the people of Egypt, because 

that is in the interest of Egypt for the empire together. 

Tiberius was interested in observing the rulers in their deeds, and Egypt remained in the era of 

Tiberius in relative calm. Therefore, the military garrisons were reduced from three garrisons to 

only two garrisons. There is no doubt that Tiberius’s policy had a great impact on that. Tiberius 

left many traces in the temples of Philae, Esna, Kom Ombo, Diodes, and bench, as well as 

memorial paintings, coins, and statues Among its most important monuments are the views of 

the walls of the Dendara Temple and the texts located at the entrance to the Great Hypostyle 

Hall, which highlights the history of the consecration of the Coliseum. As for the scenes, we find 

the emperor making many offerings and offerings to the ancient Egyptian deities in order to get 

closer to the Egyptians and to write it down as a pharaoh on the only and not as a Roman 

invading emperor only for the country wearing ancient Egyptian clothes. So we will try to show 

in the Rsearch any examples of these scenes and these offerings and rituals across the walls of 

the Great hypostyle Hall of the Dendara temple and we will analyze these scenes and texts. 
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