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الملخص :تتناول هذه الدراسة نشر ثالثة من شاواهد وباور مديناة مناديس ا ثرياة القديماة ،وهاذ مديناة ذاب رهمياة كبيار

ا تواوير اللوزااب الجنا ياة ماا باين
بدرب فاذ العواور العرعونياة ،واساتمرب ااالل العوارين البالماذ والروماانذ تناو ل
ثالثاة شاواهد وبااور توا ااور ساايداب تمااج كاال منهااا علاام جانبهااا ا يساار ممساكة بياادها اليمنام كأسااا ،تزاااول البازثااة
م اان ا ااالل ه ااذه الد ارس ااة تزقيا ا ثالث ااة ره اادا

ار علمي ااا  )2توم اايأل ا همي ااة
 )1نش اار ه ااذه اللوز اااب الجنا ي ااة نش ا ا

التاريايااة لهااذا امولاايم فااذ العو ارين البالمااذ والرومااانذ كمااا كانااب علياا( فااذ العواار العرعااونذ  )3توماايأل عناواار
االمت اج العنذ والدينذ الموري والرومانذ من االل تووير بعض اآللهاة الموارية المزادد علام اللوزااب الجنا ياة،
كما سو

نرى فذ إزدى هذه اللوزاب مزل الدراسة

وود توولب الدراسة إلم رن العنان ود استادم رما ين مان رماو العاالم اآلاار فاذ الادين المواري القاديم ،يلعباان

اور
دور مهما للمتوفم فذ بعث( مر رارى بعد الماوب المعباود زاورس مواو ار فاذ هي اة الواقر ،والمعباود رناوبيس مو ا
ا
فااذ هي ااة الكلااب ،رمااا عاان تااأريح اللوزاااب الجنا يااة الااثال

فتبااين رنهااا ترجا إلاام العواار الرومااانذ وروماازب الد ارسااة

إلاام ري واارن ينتمااذ كاال منهااا؛ وذلااف فااذ مااوة د ارسااة ومقارنااة تس اريزاب الشااعر بن يراتهااا ل وجاااب ا باااار بالنساابة

للسيداب

الكلمات الدالة المآدب ،جلسة االماجاا الرومانية ،منديس ،شواهد وبور ،زيواناب مقدسة
Abstract: This paper aims to publish three tombstones of the ancient archaeological city
of Mendes. This city has a great importance in the Pharaonic times that continued
during the Ptolemaic and Roman periods. Each tombstone depicts a woman lying on
her left side, holding a cup in her right hand, in a banquet scene. The study is consider
an evidence that these kind of scenes spread in other cities not only Kom Abou Bellou.
The paper will analyses one of these representation in which the deceased used two
symbols of the other world in ancient Egyptian religion. They are the God Horus and
the God Anubis. They played important role for the deceased in their resurrection. The
dates of the tombstones are proved to be belonging to the Roman era..
Key words:Banquet, Symposium, Mendes, Stele, Anubis, Horus
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)1

الااواة بالماآدب فاذ موار فاذ العوارين البالماذ

تُعنم هذه الدراسة بنشر ثالثاة مان شاواهد القباور
والرومااانذ وتأرياهااا ود ارسااتها ،وهااذ جميعااا ماان مدينااة منااديس  ) Μενδέςريمااا منديساايوس ،)Μενδήσιος

وتقا علاام تلااين متجاااورين ،همااا "تاال الربا " و"تاال تماام ا مدياد" يقا تاال الربا تزااب وريااة الربا الزاليااة التاام
تبعد عن تل "تمم ا مديد" بزوالذ نو

كيلو متر ،رما تل تمم ا مديد فيقوم علي( كعار ا ميار علام بعاد 8

ك اام ش اامال س اارب الس اانبالوين  12ك اام ش اار المنو ااور  ،مزاف ااة الدوهلي ااة  ،)2يرجا ا ت اااريح ه ااذه المدين ااة إل اام
العوور العرعونية ،وود ُذ ِكرب فذ النووص المورية القديمة باسم "بار-باا-ناب-جادب" بمعنام مقار الكاب
جدب) ،وكانب مق ار لعباد امل( آمون-را فذ وور الكب

المقدس ،وود عر باسم "الكب

لكنها وولب ووام درجااب شاهرتها فاذ ا سار التاساعة والعشارين 380-398

سيد منديس"

)3

م) عنادما اتااذها ملاوف

تلااف ا ساار عاواامة ومقا ار لهاام ناااي -عاااو رود"-نعارتيس" فااذ الموااادر اليونانيااة)( ،)4ثممأ بحممبعد ذل م

م

وع ِرفاب باسام مناديس ايلاة العوارين البالماذ والروماانذ ،وواد
عاومة اموليم السادس عشر بمور السعلمُ ،
كااان املاا( المزلااذ لهااذه المدينااة هااو الكااب فااذ وااور "املاا( انااوم" إلاا( الشااالالب فااذ ثااالو منااديس الاادينذ
المقاادس تعكااس الوثااا البرديااة التاام وواالتنا ماان المدينااة شااهرتلها فااذ العوارين البالمااذ والرومااانذ ،وكااذلف
دورهااا المها اام فااذ
مكانتهااا االجتماعي اة والدينيااة ،وبوااعة ااوااة فااذ عهااد الملااف فيالدلعااوس ،رم ا إلاام ذلااف ل

االوتواد إبان العور الرومانذ

)5

( )1رتقادم بج ياال الشااكر للوادي مماادوم جمااال ،معات
العروااة لااذ لنشاار هااذه القاا

آثااار ورمااين مااا ن بمتزا

بورسااعيد القاومذ ،لمساااعدت( الجمااة تواتازتاا(

وا سااتاذ الاادكتور ريماان عبااد التاواب ،رسااتاذ ا دب اليونااانذ بقساام الزمااار ا وربيااة كليااة اآلداب

جامعة عين شمس ،والوديقة الدكتور رشا المعت

بمرك البردي ،جامعة عين شمس

) (2البربري ،رزمد مزماد ،عواوام موار القديماة ،االساكندرية :د م2008 ،م ،د ص؛ ناور الادين ،عباد الزلايم ،مواوا ومتااز

اآلثااار المو ارية ،القاااهر د م2007 ،م 57 ،ومااا بعاادها؛ رزمااد ،رمااا مزمااد ساايد" ،رعمااال متنوعااة سياار منشااور ماان تاال تماام

ا مديد" ،دراساب فذ الوان العربذ ،اتزاد ا ثريين العرب ،روم 2009 ،10م208-206 ،

) (3البربري ،عواوم ،د ص؛ نور الدين ،مواو 2007 ،م57 ،

)(4

MEULENAERE, H., MENDES, II, vol2, Warminister: Brooklyn Museum 1976, 172-187; KAMBITIS, S., Le
Papyrus Thmouis, 1, Cols, 68-160, Paris, 1985; PARASSOGLOU, G.M., “Imperial Estates in Roman Egypt”,
American studies in Papyrology 18, Amsterdam, 1978; ABD ELGHANY, M., “The Crisis of the Mendesian Nome in
the Reign of Marcus Aurelius”, BACPAS11, 1994, 57-108.

عبد الغنذ ،مزمد " ،ينون فذ الدلتا" ،مجلة كلية اآلداب جامعة االساكندرية1992/91 ،م23-1 ،؛ رساالن ،رماا عباد الجاواد،

"نش اااا من ااديس االوتو ااادي ف ااذ مو اار إب ااان العو اار البالم ااذ الب اااكر ف ااذ م ااوة الوث ااا
المنوور  ،المرك الزماري لعلوم امنسان والت ار  ،ا 1998 ،1م1109-1145 ،

البردي ااة" ،مجل ااة كلي ااة اآلداب جامع ااة

( )5لم يد من المعلوماب عن مدينة منديس القديمة ،يوجد العديد من الدراساب عن هاذه المديناة فاذ العواور التارياياة الماتلعاة

راج
BALL, J., Egypt in the Classical Geographers, Cairo: Government Press, 1942; REDFORD, D.B., "Mendes" in the
OEAE, Oxford: Oxford University Press, 2001, vol.2, 376-377; REDFORD, D.B., Mendes, City of the Ram God", EA
26, 2005, 8-12.
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اللوزاب الجنا ية الثالثة مونوعة من الزجر الجيري ،ومزعو ة فذ المتز
بعااد نقلهااا ماان ما ا ن المتز ا

باالمتز

القومذ لآلثاار ببورساعيد

اليونااانذ الرومااانذ اللوزااة الجنا يااة ا ولاام تزااب رواام  ،45وكانااب مزعو ااة

اليونااانذ الروماانذ باروم  ،330وتام نقلهااا بتاااريح 1986/7/10م رماا اللوزااة الثانياة فهااذ مزعو ااة

بروم  ،347وهذ مهدا من التاجر فرج الجابري ،وود نقلب بتاريح 1986/7/21م ،وتزمال اللوزاة الثالثاة روام
 348بمتز

بورسعيد القومذ ،وهذ مهدا من التاجر نعس( فذ التاريح نعس(.

ترج رهمية الشواهد الثال

إلم رنها تعكس شكل المآدب فذ مدينة منديس فذ العور الرومانذ والذي

هر فذ مقابر امسكندرية ومشاهد من مدن راارى فاذ موار الساعلم مثال مديناة كاوم ربوبللاو ،وتلقاذ الماوة
علاام االمت ا اج العنااذ والاادينذ والعقا اادي بااين كااال الزمااارتين؛ ساواة فااذ ذلااف زمااار الااوان المزتماان لهااذا

المتمور وتدين( بالديانة العرعونياة ،رو الزماار التاذ رتام بهاا مان الغارب علام سابيل المثاال ،يادل
الرومانذ
ا
الشاااهد الثال ا علاام اسااتمرار تقااديس اآللهااة المو ارية فااذ هي ااة الزيواناااب المو ارية فااذ العو ارين البالمااذ
المتمواار) ربااوا
الرومااانذ ،وعاادم اسااتبدالها بالوااور الرومانيااة ،رساام رنهاام ساواة الموااري القااديم روالرومااانذ
ا
هذه اآللهة بعمها ببعض لسيتبين الزقا ربا امل( رنوبيس بامل( هرميس)
شاهد القبر ال ول
المادة زجر جيري

)Stele No. (1
المقاسات الاول  33.5سم ،العرض 27.5سم

رقم ومكان الحفظ رقأ  ،45مخزن ا متعف ا قومي ذبورسلي .
شاهد وبر مستايل الشكل ،بتكنيف النزب البار  ،High Reliefيأاذ شكل واجهاة معباد روماانذ

)6

إلاام الجهااة اليمناام واليساارى ثمااة عمااودان يعلااو كاال منهمااا تاااج بااردي العمااود مهشاام ولاايال ماان رعلاام الجانااب

ا يماان ،رمااا العمااود المنزااوب علاام الجانااب ا يساار فهااو فااذ زالااة جيااد تزماال هااذه ا عمااد الواجهااة المثلثااة
للمعبد ،وفذ دااال هاذا المعباد منزاوب سايد المتوفاا ) فاذ وما الثالثاة رربااا ،ممااجعة علام رريكاة ذاب

دعامتين ،وود ودب بمرتبة سميكة تتكئ السيد علم مسندين ،كل منهما فذ مستوى فو السرير الذي ترواد

علياا( ،ترف ا الساايد ركبتهااا اليمناام المثنيااة إلاام رعلاام ولاايال فااو اليساارى التاام تباادو مثنيااة ريمااا ولاايال ،ويتجاا(
الكازال إلاام الااداال ،ولكنهاا مثبتااة علاام ا ريكااة ترتادي الساايد رداة اااويال يوال إلاام الكااازلين ،ذا تموجاااب
بسااياة تباادو واماازة علاام الاارسم ماان اناماااس بعااض التعاواايل؛ نتيجااة لسااوة الزع ا وتااأثير الراوبااة علاام

النزب علم الزجار الجياري وتبادو آثاار العبااة المعروفاة بال ا palliumفاذ االرتعااا النسابذ فاذ الزعار علام
ِ
ناة باتي ار
الكت ا يسر للسيد الموور  ،زي تُمسف السيد بجيرالند فذ يدها اليسرى ،فذ زين تمد اليمنم إ ل
وا ااور إلاام يماين المتااوفم ،توالاام يسااار المشااهد ،زااامال معلقااا علاام الزاا ا يقبا علياا( كلااب
 ،)pateraوواد ُ
()6

توجد زافة بار وليال روابها تهشيم اعي

علم ا ا ار  ،واوووا الجانب ا يمن إلم رعلم ،ولكن النزب فذ المشهد

الر يسذ بزالة جيد .
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جالس علم القدمين الالعيتين ،ويمد رمام( ودمي( ا اريين يواج( ابن آوي فذ المشهد وق ار نا ار إلم
الكلب
ٌ
اليسار زي يقب ابن آوى فذ هي ة الكلب ،وهو بين المتوفم وابن آوى وور روم )1
مالماأل الساايد إلام زااد كبياار وامازة وسياار ماموسااة؛ فهام ذاب عيااون متسااعة ،واادود منتعاااة ،ورنا

رفاس ،وتعلو وجهها ابتسامة اعيعة تدل ربما علم الساعاد  ،رماا شاعرها فينسادل علام كتعيهاا ،وهاو مماوج مان

ا مام ومرتع  ،وت هر بعض الااوا ا فقية مان رساعل علام السارير ،وربماا كاناب مزاولاة مان العناان مبا ار
سر فذ مشاهد المآدب
شكل ا ا

شاهد القبر الثاني

المادة زجر جيري

)Stele No. (2
المقاسات الاول  28سم ،والعرض  24سم

رقم ومكان الحفظ رقأ  ،347مخزن ا متعف ا قومي ذم ينة ذورسلي .
شاهد وبر مرب الشاكل ،بتكنياف النزاب الغاا ر  Sunken Reliefتوجاد بقاياا عماود مان الجهاة اليمنام

تعلوه تيجان علام شاكل هار الباردي ،ويشااذ شااهد القبار واجهاة معباد روماانذ ،ولكان ذو وماة مساتدير  ،نزاب
العنااان ساايد المتوفااا ) فااذ وم ا الثالثااة ررباااا ،مماااجعة علاام رريكااة ذاب دعااامتين ،ووااد ودب بمرتبااة

سميكة ،وتتكئ علم مسندين مرتععين ،زي

تبدو الوساد السعلذ ركثر عرما وارتعاعا من التم تعلوها ترفا

السيد ركبتها اليمنم إلم رعلام ولايال فاو اليسارى الممادود مان رساعل ،وتمساف بيادها اليمنام الممادو رمامهاا

ثم ااة إن اااة ب اااتي ار  )pateraمام ااوس ول اايال ترت اادي الس اايد التوني ااف الروم ااانذ ،وه ااو رداة اوي اال يو اال إل اام
الكازلين يالو من الثنياب ،مالمأل الوج( ماموسة نتيجة للزالة السي ة جدا لشاهد القبار ،تساريزة الشاعر مان
ا مام علم هي ة زلقاب مستدير ومرتععة من ا مام ،ال يزمل شاهد القبر ري نقو
شاهد القبر الثالث
المادة زجر جيري

)7

وور )2

)Stele No. (3
المقاسات الاول 31سم ،والعرض 27سم

رقم ومكان الحفظ رقأ  ،348مخزن ا متعف ا قومي ذم ينة ذورسلي .
شاااهد وباار مربا الشااكل ،متآكاال ومتهالااف واوووااا فااذ الزاوا

اليمنااذ ولكاان المشااهد الر يسام الااذي

يز ااده المربا تقريباا متكامال دون ري فقاد  ،)8منعااذ بتكنياف النزاب الغاا ر  Sunken Reliefال توجاد مالماأل
واماازة لشااكل الواجهااة ،ولكاان توجااد آثااار لعمااود ماان الجهااة اليساارى ،وال يوجااد س اواه ،وال زتاام آثااار لعمااود
موور من الجهة اليمنم ،فذ منتوا شااهد القبار ُيواور العناان السايد المتوفاا ) فاذ وما الثالثاة رربااا،
وهاذ ممااجعة علام رريكاة ذاب دعاامتين ،ودب بمرتباة ساميكة تتكائ السايد بيادها اليسارى علام وسااادتين
سعالهما ركثر ُس ْمكا من العلياا ترفا السايد ركبتهاا اليمنام المثنياة ولايال إلام رعلام ،فاذ زاين ال ت هار رجلهاا
()7شاهد القبر فذ زالة سي ة جدا ،وجسد السيد المنزوب متآكل

 )8شاهد القبر مهشم وفذ زالة سي ة بعض ا ج اة معقود  ،واوووا من الجانب ا يمن إلم رعلم
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رداة اوي ٌل يوال إلام الكاازلين ،ذو ركماام نواعية ،وبا(
اليسرى من رسعل الرداة ،ترتدي السيد التونيف ،وهو ٌ
تموجاااب وااااوا بسااياة تباادو اااهر للعيااان علاام الاارسم ماان اناماااس بعااض التعاواايل ت هاار آثااار العباااة

المعروفااة ذا م  Palliumعنااد او ار الساايد ملعوفااة عااد لعاااب ،مغايااة الج ا لة السااعلذ فااذ ارتعاااا نساابذ فااذ
الزعر ،كما ت هر ريما ثنياب المالبس للعباة العلوياة البااليوم زيا كاناب ذاب اااوا رفقياة باتجااه عكساذ
م ا ثنياااب التونيااف السااعلذ ذو الثنياااب ال ررسااية ،تمسااف الساايد جيرالنااد فااذ ياادها اليساارى ،وتمااد اليمناام ب ناااة

الباتي ار  )pateraالشعر مقسم إلم نوعين متساويين عن المعر

يتدلم الشاعر مان كاال الجاانبين فاذ شاكل

ب ااوكلتين وو اايرتين تعل ااو الكتع ااين تعو اايل و ااور رو اام  )3مالم ااأل الوج اا( ماموس ااة إل اام ز ااد م ااا ،والعين ااان

والزاجبان سير وامزين ،وزدهما ا ن

والعم وامزان وور روم )3

النقش المحفور على شاهد القبر:
]ΕΥΚΛ [ΕΙΑ
التعليق على النقش:
ُ 1ذ ِكاارب هااذه الكلمااة فااذ مجموعاااب البااردي ماان مواار ،زي ا

بااردي تبتااونيس ،وروكساايرناوس ،وبااردي ماان

ا شاامونين هيرموبااوليس) ،ومدينااة رناونينوبااوليس ،وكانااب اسااما لساايد ومعناااه "ذاب الساامعة الايبااة" رو

"الم لم اجد " .)9
ُ

 2وبناة علي( يكون االوتارام الساتكمال الانق

سيار المكتمال الموجاود رساعل شااهد القبار هاو  εὔκλειαوهاو

اسما للسيد المتوفا م عدم وموم ا زر الثالثة ا اير

)10

وماان الجاادير بالمالز ااة رن هااذا االساام كااان شااا عا اسااتادام( فااذ مواار؛ س اواة مواار السااعلم ووسااا

الدلتا زي

ورد ذكاره مارتين فاذ باردي تبتاونيس فاذ العوار البالماذ تاشرق باالقرن الثاانذ وبال المايالدي) ،)11

وب ااردي روكس اايرناوس الق اارن الس ااادس الم اايالدي)
الميالدي فذ مدينة العيوم

)13

)12

واس ااتمر اس ااتعمال االس اام ف ااذ الق اارن الس ااادس والس اااب

رما فذ مور العليا تزديادا فاذ ا شامونين فقاد ُذكار فاذ بردياة ترجا إلام القارن

الثانذ الميالدي  )14ولكن لم ُيعثر علم ري ذكر لإلسم فذ ري بردياب رو نقو
وعب الووول لمعلوماب ركثر عن(
شاهد القبر مدينة منديس) وبالتالذ لي ُ

ترج إلم مكان العثور علم

واجهب الدراسة العديد من الوعوباب فذ تعسير وتزليال الشاواهد الثالثاة للسايداب الممااجعاب؛ ن ا ار

للزالة الساي ة جادا لشاواهد القباور مزال الد ارساة لكان هاذه الشاواهد تُع ااد مشااهد مهماة لتأكياد رن هاذا الموماوا

()9

https://www.trismegistos.org/words/detail.php?selection=%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9
5%CE%99%CE%91
(10)https://logeion.uchicago.edu/index.html#
(11) P. Tebt. 3 1058 descr. 16 & 18.
(12) P. Iand. 3 43
(13) BGU 1 323 13; CPR 24 33 9; CPR 14 32 16; P. Flor. 3 336 8; CPR 8 82 6
(14) P. Brem. 78 descr. 10
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التوويري ،ري االمااجاعة ،لام يقتوار علام مناقاة كاوم ربوبللاو

)15

فقاا ،ولكنا( امتاد ليشامل منااا راارى

ماان مو اار الس ااعلم ومنهااا مدين ااة من ااديس ،ه ااذه المدينااة الت اام ز ي ااب مكان ااة ع يمااة ف ااذ العواارين البالم ااذ

والرومانذ

يبدو شااهد القبار ا ول للوهلاة ا ولام رنا( لرجال ذي ذوان؛ وذلاف نتيجاة الزالاة الساي ة جادا لشااهد القبار

المهشاام؛ فااالج ة بااين الااذون والروبااة مكسااور ووااد اتمااأل للدارسااة التااذ ررتاا( رري العيااان بعااد تاادوي الن اار رناا(
لسيد ذاب شعر اويل يول إلم الكتعين ،م الة هذا اللبس ،ولكذ يكون ا مر وامزا للقارئ ،البد من عمل

تقريب  zoomللررس فقا فذ الشواهد الثالثة لتوميأل شكل تسريزة الشعر النسا ية للمووراب
فااذ الشاااهد ا ول كااان الشااعر منساادال علاام هي ااة جااديلتين ماان الجااانبين ال ا

ا ذن وفااو الكتعااين،

وكااذلف كانااب الباروكاة مرتععااة ماان ا مااام فااو الجبهااة علاام نزااو يجعلهااا ماتلعااة عاان ن يراتهااا لاادى الرجااال،

يتأكااد التعسااير – كااون الموااولراب ساايداب  -بمقارنااة المالمااأل المنتعاااة نساابيا للوجاا( بمالمااأل لمشاااهد رااارى
مشابهة للمالمأل من مناقة امسكندرية وكوم ربو بللو توور سيداب بهاذه المالماأل ذاب الاوجنتين المنتعاتاين
والعيااون المتسااعة) بيااد رناا( فااذ هااذا الشاااهد ،وفااذ اال تهشاايم وامااس مناقااة زافااة الااذون والروبااة ،يتمااأل رن

الشاهد لسيد ال رجل تعويل .)1

رما الشاهد الثانذ فيالو ريما من رية مالمأل ذكورياة ،وتُ هار تساريزة الشاهر المرتععاة جادا مان ا ماام
ومن الجانبين ما يشب( تسريزة "الشنيو" الزديثة التاذ وورناب بتساريزة وجااب رزاد ا بااار ،ولايس ثماة لزياة

فذ الوور تعويل )2

وامب البازثة بتقريب الوجا( فاذ الشااهد الثالا

كاذلف ،واتماأل بجاالة رنا( لسايد ذاب شاعر معارو مان

المنتو  ،منسدل فو الكتعين علم هي اة باوكلتين ااويلتين نسابيا ،وهاو شااهد القبار الوزياد الاذي يوجاد عليا(
نق

تعويل )3

فذ واو ا مر جاة فذ تقارير المتز

والزعا ر وواب العثاور علام هاذه الشاواهد رن المواوراب الثالثاة

ساايداب ،وهااو آااار مااا اسااتندب إلياا( الد ارسااة فااذ تقااديرها لجاانس الموااوراب ،ولاام تُعااا( ا ولويااة للعلاام بوجااود
راااة فذ بعض ا زيان بتلف التقارير ،لاذا فمالب الدارساة االعتمااد علام اريقاة راارى لتعساير وتاأريح هاذه
الشواهد الثالثة

( )15كوم ربوبللو الارانة زاليا) واالسم القديم للمدينة هو تيرينوثيس  Terenuthisشمال مدينة منو

وتتب مرك السااداب ،وتقا

علم بعد  70كم من القاهر علم المعة الغربياة فارا رشايد فاذ بداياة الاريا الماشدي إلام وادي الناارون ،كاناب للمديناة رهمياة

تارياية لمووعها الممي  ،باممافة إلم رنها كانب عاومة اموليم الثال فذ مور القديماة ان ار وجادي ،عباد الغعاار ،مناقاة
لارانة ،كوم ربوبللو ا ثرية ،القاهر سلسلة الثقافة ا ثرية والتارياية ،مشروا الما ة كتاب ،ا 2012 ،64م،

 | DOI 10.21608/JGUAA.2020.28710.1094شيماء عبد املنعم عبد الباري أحمد

. 27-19

161

املجلد  22العدد 2021( 1م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

وليس ثمة شف فذ رن المالبس ردا مهمة تُعين الدارسين علم تأريح اآلثار وتزليلها ،سير رن االعتماد
علم المالبس بدا عساي ار فاذ زاالتناا هاذه؛ إذ فاذ هاذا الناوا مان الموماوعاب للرجاال الممااجعين والسايداب

المماااجعاب الااذين عثاار علاايهم فااذ مناقااة كااوم ربوبللااو وامسااكندرية ،كانااب ا ياااة مشااتركة بااين الرجااال

المجدي االعتمااد علام ا جا اة التشاريزية
والنساة ،وهم التونيف  Tunicوالباليوم  Palliumكذلف ليس من ُ
للودر وا ج اة العلوية للسيداب؛ فقد ُعثر علم الكثير من شواهد القبور لسايداب ساواة زملاب نقشاا وامازا
يشااير إلاام كااونهن ساايداب رو ر هاارب ذلااف تس اريزاب الشااعر) ،ولاام يكاان العنااان يهااتم فيهااا بتوااوير ا ج ا اة

العلوية بمالمأل رنثوية (صورة ))23 8،)22 7،)21 6،)20 5،)19 4،)18 3،)17 2،)16 1-9

)(16

شااهد وباار ماان مناقااة كااوم ربوبللااو ،مزعااو فااذ ما ا ن اآلثااار بمناقااة ره ارماااب الجي ا بااروم  ،1045مواانوا ماان الزجاار

الجيري ،يشرق من القرن الثانذ للراب الميالدي:
El-NASSERY, S., & WAGNER, G., “Nouvelles Stèles de Kom Abu Bellou”, BIFAO 78, 1978, 255, pl. LXXIX,
no. 38.
)(17

شاه قبر معفوظ في مخزن منطقة آثار كوم بذوذللو ،ذرقأ  TS1081من ا عجر ا جيري؛

ABD el-Al, A.& GRENIER, J. C. & WAGNER, G., Stèles funéraires de Kom Abu Bellou, Paris: Editions recherches
sur les Civilizations, Mémoire 55 1985, 137, pl. 35.

)(18

شاهد وبر مزدى المتعبداب مزعو فذ ما ن اآلثار بمناقة ا هراماب ،بروم  ،1254من الزجر الجيري؛
El-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, 242, pl. LXXIII no. 14.

)(19

شاهد وبر من مناقة كوم ربوبللو ،مزعو بما ن اآلثار بمناقة ا هراماب ،بروم  ، 247يشرق بالعور السيعيري؛
El-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, 253, pl. LXXXII, no. 47.

)(20

شاهد وبر من ربوبللو ،مزعو بمتز

كيلسذ Kelseyبروم 2107يشرق من القرن الثانذ الم القرن الراب الميالدي

HOOPER, A. F., Funerary Stelae from Kom Abou Bellou, Kelsey Museum of Archaeology Studies 1, Ann
Arbor, 1961, No.63, pl. VII,d.
)(21

شاهد وبر مزعو فذ المتز

الموري ،فذ القاهر  ،بروم  J.E 65504من مناقة كوم ابوبللو
RIAD, H., Funerary Stelae from Kom Abou-Bellou, BSAA 44, 1991, 171, fig.5.

اآلثار بمناقة رهراماب الجي  ،بروم  ،1157يشرق بالقرن الثانذ إلم القرن الراب وبل الميالدي

)(22

شاهد وبر من متز

)(23

شاهد وبر ،من كوم ربوبللو ،ما ن اآلثار بمناقة ا هراماب ،بروم  ،1164يشرق بالقرن الثانذ إلم القرن الراب .

El-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, 251, pl. LXXX no. 41.
El-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, pl. LXXX, no. 39.
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الموااورين تساريزةل الشااعر؛ فبمقارنااة الش اواهد ا اياار
وعلياا( كااان العااار الوزيااد المعتمااد لتزديااد جاانس
ا
المتعبداب والمماجعاب بشواهد وبور لرجال يتمأل رن تساريزاب شاعر الرجاال كاناب وواير  ،وفاذ
للسيداب
ا
بعض ا زيان يكون الرجال المواور ذا لزياة واور  ))27 4 ،)26 3 ،)25 2 ،)24 1-10الاالواة رن ا دلاة

المتازة رجزب ازتمال رن موموا التووير فذ الشواهد الثالثة سيداب روالهن ذاب شاعر مرتعا مان ا ماام
وجاديلتين تتاادليان مان الجااانبين ،والثانياة يرتعا شاعرها علاام نزاو مبااال فيا( ماان ا ماام ،وشااعر الثالثاة  -وهااذ

رزسنهم زاال وركثارهن وماوزا  -معارو مان ا ماام وينسادل مان الجاانبين علام هي اة باوكلتين ااويلتين علام
الكتعين
تشترف اللوزاب الجنا ية الثال

فذ موموا وازد كان شا عا فذ شواهد القبور التذ ترج إلم العور

الرومانذ فذ مناقة كوم ربوبللاو لا ارناة) ،وفاذ بعاض الشاواهد مان مديناة امساكندرية ،وهاو موماوا تواوير

مشاهد المآدب "جلساب االماجاا" ولكن شواهد القبور مزل الدراسة تش اكاد رنهاا ال تقتوار علام مديناة كاوم
ربوبللو ،بل انتشرب فذ رماكن رارى من مور السعلم ،و يشكد موماوا التواوير علام مكاناة مديناة مناديس

ا ثرية فذ العورين البالمذ والرومانذ ،كانب مشاهد المآدب فذ بعض شواهد القبور ا كثر اتسااعا تواور
كاملة بماا تزتاوي عليا( مان اادم ومناماد تعلوهاا بعاض ا ساراض الااواة بالمأدباة ،رزياناا كاان بعاض رفاراد
العا لااة ي هاارون فااذ المشاااهد ،وكااذلف الموساايقيون واآلالب الموااازبة ،ال ساايما علاام الش اواهد ا ثينيااة

)28

كانااب هااذه المومااوعاب شااديد االنتشااار فااذ العاان اليونااانذ ،وتزدياادا فااذ فاان التوااوير علاام العاااار ،ولكنهااا
هرب ريما بدةا من العور الكالسيكذ فذ العن الجنا ي علم شواهد القبور ا ثينية ،واووواا تلاف التاذ

تنتمااذ إلاام مناقااة شاار اليونااان  ،)29وراااذب فااذ االنتشااار فااذ بااالد اليونااان ا واالية فااذ القاارن الثال ا
)(24

شاهد وبر من الزجر الجيرى ،من مناقة كوم ربوبللو ،مزعو فذ متزا

م،

 Ikonen-museum, Recklinghausenباروم 564

يشرق من القرن الثانذ إلم القرن الراب ؛
PARLASCA, K.& SEEMANN, H., Augenblicke, 254 abb. 158.

)(25

شاااهد وباار ماان كااوم ربوبللااو ،مزعااو فااذ ما ا ن المثااار بمناقااة ره ارماااب الجي ا  ،بااروم  ،1060ماان الزجاار الجيااري ،يااشرق

بالقرن من الثانذ إلم القرن الراب الميالدي؛
)(26شاااهد وباار مزعااو فااذ متزا

EL-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, pl. LXXVII no. 32.

كيلسااذ لآلثااار ،تزااب رواام  ،29011ماان مناقااة كااوم ربوبللااو ،يااشرق بااالقرنيين ماان الثااانذ إلاام

الراب الميالدي،
HOOPER, Funerary Stelae, no. 173, pl. XVI d.

)(27

شاهد وبر من مناقة كوم ربوبللو ،مزعو بما ن اآلثار فذ مناقة ا هراماب ،بروم  ،1137يشرق بالقرن الثانذ الم القارن

الراب الميالدي،
EL-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, 255, pl. LXXXIII no. 50.
(28) AHMED, S., Music in Burial Customs and Funeral Arts from the Archaic to the Roman Period “an
Archaeological Study”, PhD Dissertation, department of Greek and Roman Archaeology, National and
Kapodestrian University of Athens, 2016, 394, 412-15, 507-511,525-530.
(29) SCHMIDT, S., Grabreliefs im Griechisch-Römischen Museum von Alexandria, Berlin: Achet-Verlag, 2003,
49&51&76. abbs 47-48; MATTHÄUS, H., the Greek Symposion and the Near East, Chronology and Mechanisms of
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واساتمرب زتام العوار الروماانذ
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)30

وفيماا يتعلاا بتوااويرها فاذ العان امتروساكذ الجناا ي ،فقاد هارب فااذ

الرسوماب الجدارية للمقابر امتروسكية بدةا من العور ا راذ

فذ مور ،عر الموريون القدماة المآدب ،ولكنها لم تكن ذاب ااب جنا ي للمتوفم ،إال ابتداة مان

عواار ا ساار الثامنااة عشاار فااذ الدولااة الزديثااة  ،)31زااين باادرب تُقااام علاام شاار المتااوفم فااذ المقااابر ،كااان

المماااجعون يوااورون دا مااا ورباادا جلوساا ،سياار مارتكنين رباادا علاام جااانبهم ا يساار كمااا فااذ العنااون اليونانيااة
والرومانيااة ،رو كمااا هاار فااذ العنااين البالمااذ والرومااانذ كااذلف كااان المماااجعون يوااورون جالسااين علاام

مقاعاد ذاب مساااند لليااد فااذ بعااض ا زيااان ،وباادونها فااذ رزيااان رااارى ،كمااا كااانوا يوااورون بواازبة العااا فين
والمغنين والراووين

)32

)33

لاادى بعااض العلماااة والدارسااين لشاواهد وبااور مناقااة ربااو بللااو

فُساارب هااذه المااآدب االماااجاعاب)
بووعها رمو ا لتذكير ا زياة وتزذيرهم من عدم تقديم امراوة للمتوفين  ،)34ومنهم من وام بتعسيرها دليال علم

السعاد والرازة التم عليها المتوفم فذ العالم اآلار بعد التزام( بعا لت( مر رارى

)35

ُيالز رن هذا التكوين للمآدب كان منتشا ار جادا فاذ شاواهد وباور كاوم رباو بللاو ا ثرياة؛ إذ توجاد نمااذج
لهااذا التكااوين  -مشاااهد المااآدب  -س اواة لساايداب بمعااردهن رو وهاان يزملاان كااأس الباااتي ار فااذ ريااديهن اليمناام،
وتسااتند كاال ماانهن علاام ياادها اليساارى التاام تتكاائ باادورها علاام المسااند )وااور  ،)5تومااأل هااذه الشاواهد بشااكل
كبير جدا التكوين المعماري لواجهة المعبد الرومانذ المثلثة وا عمد الدورياة التام تساتند إليهاا الواجهاة ،والتام

كانب سا د كذلف فذ العورين البالمذ والرومانذ فذ مور

)36

ي هر ذلاف بوماوم فاذ شااهد القبار ا ول

ماان منااديس وااور  ،)1وموااو ار علاام كااال شاااهدي القباار يزماال امناااة نعساا( ذا المقاابض باااتي ار  )pateraو
=Cultural Transfer, in: F. ROALD DOCTER and ERIC M. MOORMANN (eds.), Proceedings of the XVth
International Congress of Classical Archaeology, July 12-17, Amsterdam: Allard Pierson Museum, 1998, 256.
(30) VITALI, I., “Un Contributo per l'Interpretazione delle Stele di Kom Abou Billou”, RSO 58, 1987 1987,
250.
(31) OLIVIER, A., "Social Status of Elite Women of the New Kingdom of Ancient Egypt: A Comparison of
Artistic Features", MA dissertaion, Ancient Near Eastern Studies/ University of South Africa, 2008, 88, fig.
44.

( )32اليعة ،شري

شعبان" ،منا ر المآدب امسريقية وامتروسكية دراسة مقارناة ما مناا ر الماآدب فاذ موار القديماة" ،رساالة

دكتااوراه سياار منشااور  ،كليااة اآلثااار /جامعااة القاااهر 2013 ،م281-276 ،؛ البساايونذ ،االااد" ،منااا ر الزعااالب الموساايقية فااذ

مقابر ايبة الغربية" ،مجلة ﺍالتزاﺩ ﺍلعاﻡ لآلثاﺭييﻥ ﺍلعرﺏ ،ا  ،12القاهر 2011 ،م70 ،

( )33يالا علاام هااذه المشاااهد "ماآدب" ،وال ُيكتعاام بمعاارد "االماااجاا"؛ نهاا فااذ رزيااان كثياار كاناب تزتااوي علاام ااادم ومنامااد
ورواناذ امار وشاواياب مواازبة للمتااوفم ،وفاذ بعاض ا زياان آالب موساايقية ،تشاب( تلاف التاذ ُعثِاار عليهاا فاذ شاواهد القبااور
ماتور لتلف التذ ُعثر عليها فذ المقابر امتروسكية
ا
ا ثينية ،وتمثل شكال

PARLASCA, K., “Zur Stellung der Terenuthis-Stelen”, MDAIK 26, 1970, 176.
DENTZER, J.M., Le Motif du Banquet Couché dans le Proche-Orient et le Monde, Rome: Ecole Française de
Rome, 1982, 7-9.
(36) WAGDY ABD el-GHAFAR m., EL-EBIARY HASSAN, H., “New Funerary Stelae from Kom Abou Bellou”,
BIFAO 111, 2011, 374.
)(34
)(35
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يكمن االااتال
متز
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الوزياد فاذ الوسااد فاذ رنهاا فاذ شااهد متزا

كاوم رباو بللاو كاناب معارد  ،رماا هناا فاذ شااهد

بورسعيد فهذ م دوجة
جاادير بالمالز ااة رن ش اواهد وبااور منااديس تعكااس االمت ا اج العنااذ بااين العاان الرومااانذ والعاان الموااري

القديم ،و ي هر التأثير الموري فذ هذا النوا مان الشاواهد جلياا علام شااهد القبار واور )1؛ زيا

تواوير

اور مان ا علام مان
ابن آوى فذ هي ة الكلب وزورس فذ هي ة الوقر ،وفذ اللوزاة الجنا ياة واور  )1مو ٌ
جهااة اليسااار المعبااود رنااوبيس فااذ هي ااة الكلااب  ،)37وكااذلف المعبااود زااورس فااذ هي ااة الوااقر وفااذ اللوزااة

موور علم الج ة العلوي مان
الجنا ية وور  )2يالز وجود آثار نزب سا ر وليال نوبيس علم الكلب،
ٌ
الجانب ا يسر ،لكن ن ار للزالة السي ة لشاهد القبر ،زاولب الدارسة مقارنت( بتكوين آاار بالعدياد مان شاواهد
القبور من مناقة كوم ربو بللو التم توور السيد بالزركة نعسها تماما؛ زيا

وليال كما لو كانب معلقة فذ الهواة ،فو اليمنم التم تستند علم ا ريكة

)38

زركاة القادم اليسارى التام تعلاو

وور  ،)8وكلها كانب توور

رنوبيس فذ هي ة الكلب من رعلم إلم اليسار
ليس تووير املهين فزسب مماا ياد ال كاذلف علام االمتا اج الادينذ وعادم فقادان اآللهاة الموارية هيبتهاا
ومكانتها فذ المجتم الرومانذ فذ مور ،ولكن ثمة تأثير آار موري ناب من الديانة العرعونية ،يتمثل فاذ
تووير ابن آوي فذ هي ة الكلب فذ وم الجلوس ،كما كان معتادا فذ تواوير مور القديمة

()37
واور فاذ هي اة
ُيعد رنوبيس املا( الار يس للماوتم فاذ موار القديماة ،وهاو إلا( الجباناة والتزنايا وبال واعود نجام رو ياريس ُ
ابن آوى ،كلب الوزراة وود كان ُيوور فاذ بعاض ا زياان بهي اة مركباة مان ررس ابان آوي وجساد آدماذ ،وواور فاذ زااالب

نادر بالهي ة اآلدمية كاملة ،ويقال إن( ابن را ونعتيس ،ورزيانا ينساب إلام رو ياريس ونعتايس سيار رن بلوتاارق لن لساب( إلام إيا يس
ونعتيس معا ،ونسبت( بعض الرواياب إلم املهة باستب ورنوبيس ان ر
& BRIGITTE, A.M., “Anubis”, LA I, 1975, 327-333; SHORTER, A.W., The Egyptian Gods, London: Routledge
Kegan Paul 1937, 146; FRANKFORT, H., Ancient Egyptian Religion, New York: Columbia University Press,
1948, 11; WATTERSON, B., The Gods of Ancient Egypt, New York: Sutton Publishing, 1985, 173.
)38

شاهد وبر من ما ن اآلثار فذ مناقاة ا هارام الثالثاة ،باروم  ،1052مان الزجار الجياري ،مان مناقاة كاوم رباو بللاو ،يكمان

االاتال

الوزيد بينهما رن الشاهد ا ول يوور رجال ال ام رر  ،ان ر
EL-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, 248, pl. LXXVII, no. 30; http://goo.gl/oD8Xf

بروم 1060ان ر

وريما فذ نعس المتز

;EL-NASSERY, S. & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, 249, pl. LXXVII no. 32

وريما بروم 1164ولكن الموور مماجعا هذه المر سيد  ،ومثال آار لسيد مماجعة علم بروم 1175ان ر
شاهدان آا ارن من متز

EL-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles, 1978, 251, pl. LXXX, no. 39-41.

كيلسذ  Kelsey Museumروم  21158و  21150من مناقة كوم ربو بللو ان ر

HOOPER, Funerary Stelae, N . 135.pl. IX,c & no.175, pl.XII,c; VITALI, Un Contributo per l'Interpretazione, tav.
XX.
o

شاهد وبر فذ المتز

الموري ببرلين ،روم  24143ان ر
PARLASCA, Terenuthis-Stelen, 1970, 191 taf. LXIX,c.
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ماان الجاادير بالمالز ااة ريمااا رن الوااقر زااورس الااذي كااان موااو ار علاام شاااهد القباار كااان ماتلعااا عاان
ذلااف الااذي شااوهد فااذ مواار القديمااة؛ فقااد كااان ذيلاا( روواار ااوال ،وكااان موااو ار بالوما الجااانبذ نعساا( الااذي

كانب علي( فذ مور القديمة ،توان كان الشا

توويرها بوم رمامذ فذ شواهد وبور كوم ربو بللو

)39

ِ
يوور تزوب مثال رو
ولكن لماذا ااتار العنان هذين املهين تزديدا دونا عن سيرهما من اآللهة؟ ل لم ْلم ا
نوب رو زتزور؟
فااذ واوا ا ماار كااان توااوير الوااقر زااورس فااذ مواار الرومانيااة رما ار شااا عا إجماااال ،واوووااا علاام

شاواهد وبااور العسااكريين الرتباااا( بالملكيااة والزااروب واالنتواااراب  ،)40ثمااة شاااهد وباار يااشرق بااالقرنين  4-3م

من ا وور من الزجار الجياري  ،)41يزمال واور الجنادي مزاااا بزاورس فاذ هي اة الواقر واور روام )7
ِ
وا ااوروا هاام رنعسااهم
وفااذ واوا ا ماار لاام يكتا العنااانون بتوااوير الجنااود بواازبة الوااقر زااورس فزسااب ،باال ُ
علم شواهد القبور برشوس وقور  ،)42لكان فاذ زالاة كاناب المتوفاا المواور سايد موازوبة برما الواقر،

الم يرم الوقر فذ هذه الزالة؟ وما عالوت( بالمتوفم؟
ف ل

فذ راروزت( عن "جوانب تقديس الزيوانااب فاذ اآلثاار البالمياة والرومانياة فاذ موار" ،اارم عجاالن

و رولرب الزيواناب بجاوار المتاوفم؟ وواد وما ازتماالين فاذ إجابتا( عان هاذا الساشال رولهماا رن
سشاال لماذا ُ
يكااون بساابب رهميااة الاادور الااذي تلعباا( تلااف الزيواناااب فااذ العاااداب الجنا يااة؛ إذ تساااعد المتااوفم فااذ الماارور
بسالم إلم العالم اآلار ،فقد كان رنوبيس إلها للتزنيا ،وتوجد رمثلة لذلف من العوار الروماانذ ،زيا

تواااويره فااذ مقباار كااوم الشااقافة التاام تعااود تارياياا إلاام القاارن الثالا
التزنيا مرتديا المالباس الرومانياة ،ويقا

ت هار

الماايالدي ،وي هاار رنااوبيس رثناااة عمليااة

زاورس عناد ماشار ا ريكاة مرتاديا التااج الما دوج ،وممساكا فاذ ياده

( )39بمثلة على تصوير حورس في هيئة ا صقر وبنوذيس في هيئة ا كلب وهما ذوضع بمامي و يس جانبي انظر:
EL-NASSERY & WAGNER, Nouvelles Stèles 1978, 239-244, 246, pls. LXXI No. 6; pl. LXXIV No. 21. pl. LXXVI,
No. 26.; VITALI, Un contributo per l'interpretazione, 253, tav. XII; HOOPER, Funerary Stelae, 1961, No.72 pl. XVI,
c; RIAD, Funerary Stelae 172, fig.8.
()40

كانااب لاا( العديااد ماان ا سااماة مثاال زااورس المزااارب  Ahaوزااورس القااوي  Djerوزااورس باساااا جنازياا( Qaaتومااأل تلااف

ا سااماة العالوااة القويااة بيناا( وبااين الجنااود فااذ مواار الرومانيااة ،واوووااا ما توااويره بواازبة الجنااود فااذ شاواهد وبااور كثياار ،
لعسكريين فذ موار بالعوارين اليوناانذ والروماانذ لم ياد مان التعاوايل لتواوير مشااهد عساكريين ،باررس زاورس ،وعساكريين
موازبين للاا ر زورس فقا والشااص كاامال و ررسا( ورعلام كتعيا( منزوتاا من ا ار كامال لزاورس مان الجاانبين ا يمان وا يسار

ان ر الاواذ ،مذ مزمد" ،تووير اآللهة وا فراد برشوس زيوانية فذ مور اليونانية والرومانية" ،رسالة دكتو ار سير منشور ،

كلية اآلداب /جامعة عين شمس2018 ،م

AGLAN, H., “The Aspects of Animal Sanctification in the Graeco-Roman Monuments in Egypt”, PhD Dissertation
Universität zu Köln Philosophische Fakultät Archäologisches Institut, Köln, 2013 https://kups.ub.unikoeln.de/5261/1/Dissertation_Hisham_Aglan.pdf; Wilkinson, T.A.H., Early Dynastic Egypt, London/ New York:
Rutledge, 2001, 202.

 )41ارتعاع(  29وعرم(  22سم ،ومزعو فذ متزا

الثال

 ، Allard Pierson Museumباروم  7802تام تاأريح شااهد القبار باالقرنين

والراب الميالديين ،بناة علم رسلوب المالبس وشكل و اار الدرا الذي يمسك( فذ يده

)(42

BECK, H., Ägypten Griechenland Rom: Abwehr und Berührung: Städelsches Kunstinstitut und Städtische
Galerie, Tübingen: Wasmuth, 2005, 694; abb. 301; AGLAN, Aspects of Animal, 2013, 118, fig. 127.
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واولجان واس " ،"wasوفاذ الياد ا اارى إنااة با( نبااب يرما
ا و يرية

)43
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إلام البعا

مار راارى بعاد الماوب ابقاا للعقياد

وور )6

ويقااال إن رنااوبيس شاايد بيااب التاهياار) بمساااعد املاا( تزااوب بهااد

تزناايا رو ي اريس ،ووااام بتزناايا

جسده ،واعتُبِر من بعدها إلها للتزنيا ،ولُ رون باللون ا سود رم ا للون النيل الذي ياارج منا( الا را فيرما إلام
البع  ،)44زتم رن( لُقب بالعديد من ا لقاب التذ ترما إلام و ا عا( ،ومنهاا "المااتص باالتزنياIMy- wt ،
وود ررى بعض الدارسين رن  wtترم إلم البع والالاود؛ فقاد كاانوا يزرواون رجا اة مان القارابين التام تق اادم لا(
)45
علم النزو الذي يرم إلم وعود الجثمان إلم السماة م الداان المتااير
رما االزتمال الثانذ فيتعل بالدور الذي كان يلعب( كال مان رناوبيس وزاورس فاذ مزاكماة المتاوفم

)46

فااذ مزكمااة رو ياريس ،كانااب ولااوب المتااوفين تُااو ن ،ويقا اادم ا بارار الناااجون إلاام عاار رو ياريس ،وهااو المن اار
الذي ُيوور فذ العديد مان البرديااب الجنا ياة ،ويقاوم هاو رو رزاد الكهناة الاذي يرتادي وناعا( باقاس فاتأل العام
للماوتم كام يعاودوا إلام الزياا فاذ المقبار ،وواد اساتمر الاقاس فاذ العوارين البالماذ والروماانذ

)47

ومثااال

ذلااف توااويره علاام الزااا ا الغربااذ لمقباار إاماايم التااذ تااشرق بااالقرن الثااانذ الماايالدي ،وعليهااا يوااور رنااوبيس
وزورس زاملين المي ان ب زدي اليدين ،وبا ارى كعتذ المي ان ومقياس(

)48

وور )7

لقااد لعااب رنااوبيس دو ار زاسااما فااذ العقيااد التاام يعتنقهااا المواريون رو المتااأسروون رو الرومااانيون الااذين

عاشاوا فااذ مواار فااذ العوارين البالمااذ والرومااانذ؛ فقااد ذاا واايت( فااذ مواار البالمياة والرومانيااة ،وم جاوا

)(43

AGLAN, Aspects of Animal, 2013, 144,145, figs. 171, 172; ROWE, A., “Kom el-Shukafa: in the Light of the
Excavations of the Graeco-Roman Museum during the Season 1941-1942”, Bulletin de la Socidtd Royale
d'Archeologie d'Alexandrie 35, Alexandria 1942, 20, pl.V; CORBELLI, J.A., The Art of Death in Graeco-Roman
Egypt, Princes Risborough: Shire, 2006, 25, Fig.15
)(44
ROSSIHER, E., The Book of the Dead, Papri of Api, Hunefer, Anhai, Geneve: Miller Graphics, 1979, 19.
()45
MERCER, S.A.B., The Religion of Ancient Egypt, London: Luzac, 1949, 147; HART, G., A Dictionary of Egyptian
Gods and Goddesses, London: Routledge & Kegan Paul, 1986, 23-25
)(46
AGLAN, Aspects of Animal, 2013, 144-145, figs. 171,172; BISSING, W.F., Tombeaux d'Époque Romaine à
Akhmîm, ASAE, Vol. L, 1950, 570, pl.I.

لم يد مان المشااهد ا اارى التام ترجا إلام العوار الروماانذ والتاذ يمكان مالز تهاا فاذ مقاابر مان الوازااب البزرياة ،وساقار ،
وراميم ،وتيجران فذ امسكندرية ،وايبة ،وت هر فيها ريما مزاكمة المتوفم فذ زمور رنوبيس وزورس ،راج
& BRECCIA E., Le Musée Gréco-romain d'Alexandrie 1925–1931, Roma, 1970, 59, pl.LVIII; ABD EL-AL, A.
GRENIER, J. C.& WAGNER, G., Stèles Funéraires, 84 Fig. 2; PARLASCA, K.,& SEEMANN, H., Augenblicke:
Mumienporträts und Ägyptische Grabkunst aus Römischer Zeit, München: Klinkhardt Biermann,1999, 310, taf.
206e; PARLASCA, K., Mumienporträts und Verwandte Denkmäler, Wiesbaden: Steiner, 1966, taf.35, 1; REGEN, I.,
OMBRES, Une Iconographie Singulière du Mort sur des «linceuls» d‘Époque Romaine Provenant de Saqqâra, in: A.
Gasse- Fr. Servajean- Chr. Thiers (eds.), Et in Ægypto et ad Ægyptum, Recueil d‘Etudes Dédiées à Jean-Claude
Grenier, CENiM 5, 2012, 631; GRIMM G., Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, Wiesbaden: Steiner, 1974,
117; AGLAN, Aspects of Animal, 2013, 146-147.
()47

كااان الكهناة الااذين يشارفون علاام عمليااة التزناايا يرتاادون رونعااة رنااوبيس للووااو

جنا الموتم ،زي

رمااام املاا( ،وامتااد هااذا التمثياال املهااذ إلاام

كان رنوبيس "فذ هي ة كاهن مقن " يقدم المومياة لالزتعاالب الجنا ية ان ر

HART, Egyptian Gods, 21, 25, 26; KAKOSY, L., “Selige und Verdammte in der Spalagyptischen Religion”, ZÄS 97,
1971, 95-106.
)(48
BISSING, Tombeaux, 1950, 570, pl.I.
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بيناا( وبااين املاا( هياارميس ،ورالق اوا علياا( هيرمااانوبيس ،كمااا لقبااوه بقا ااد ا روام  ،Psychopompe)49و ل اوا
دور فااذ هااذه العقيااد فااذ مواار فااذ العو ارين
يشمنااون باادوره وباادور آلهااة مو ارية رااارى ووااد كااان نااوبيس ٌ
البالمااذ والرومااانذ ،وزتاام اااارج مواار فااذ الوالياااب الرومانيااة ،ري رن دوره اسااتمر ،بووااع( مسااشوال ع اان
الزعا علم جثاة المتاوفم وهاو رسااس العقياد الموارية للعراعناة القا ماة علام التزنايا كماا تقادم) ،بامماافة
إلم دوره فذ مزاكمة المتوفم ،ودوره فذ زماية الموتم بشكل عام ،ولذلف لم يكن مستغربا وم واور واوياة

من رنوبيس علم التوابيب وعلم هي ة تما م يرتديها الموتم تستزمر وو وودراب امل( نيابة عن المتوفم

ُنمي إلم ذلف رن زورس كان ابنا لإلل( رو ير رو ياريس) توايا يس تاذكر ا سااور رن واراعا نشاب
بااين رو ي اريس وسااب رم ا الشاار ،وكااان لزااورس دور كبياار فااذ الو اراا ا و يااري وتجمي ا رشااالة ربياا( معاااد

الزيا ل( مر رارى بعد موت(؛ ومن ثم وار توويره رم ا للبع

وزيا الالود

)50

من الجدير بالمالز اة ريماا رن لاوزتين واور  2و )3مان اللوزااب الاثال

الجنا ياة تشااب( إزاداهما

ا ارى فاذ رسالوب وتكنياف النزاب ،وهاو تكنياف النزاب الغاا ر  ،Sunken reliefوواد كاناب سامة ساا د فاذ
مع م شواهد مور السعلم ،وااوة تلف الشاواهد مزاور المقارناة مان مناقاة ربوبللاو ا ثرياة ،وريماا فاذ هاذه
العتر التارياية التم ر اُراب الشواهد بها وازد فقا كانب مان النزاب الغاا ر ،وهاو رمار سيار شاا
من شواهد القبور

ر يسة

بهاذا الناوا

رما التأثير الرومانذ الذي ساعد بدوره فذ تأريح اللوزاب الجنا ية فيبدو جليا من االل رربعاة عناوار
روال :االماااجاا ،وهااذ الهي ااة المعتاااد للموااورين فااذ المااآدب فااذ الزماااراب اليونانيااة والتااذ توارثتهااا

الزماار امتروساكية ،ثام الزمااار الرومانياة فيماا بعاد ،والتاام لام ت هار ربادا فااذ مشااهد الماآدب فاذ الزمااار

المورية القديمة ،كمتك ين علم رزد جانبيهم بينما كانوا دا ما جلوسا

)51

ثانيا شكل ا ريكة التذ ُعرفب فذ شواهد القبور من العورين البالمذ والرومانذ فذ مناقة ربو بللو،
ولكنهاا فااذ الشاواهد المدروساة ماتلعااة عاان مثيالتهااا فاذ شاواهد مدينااة لا ارنااة؛ إذ إن المساند الااذي تسااتند علياا(
السيداب فذ مدينة منديس ذو وسادتين ،رما الغالبية فذ "لارانة" كوم رباو بللاو كاناب مان مساتوى وازاد ،وولماا

جدب الوسادتين
ُو ل
()49

الغناام ،وفاااة" ،وسااا ل التعبيار العنااذ عاان اآللهاة الموارية فااذ موار البالميااة والرومانيااة" ،رساالة ماجسااتير ،سياار منشااور ،

كلية اآلداب /جامعة امسكندرية1985 ،م246 ،

( )50روب اارب ،آرم ااور ،آله ااة مو اار القديم ااة ورس اااايرها ،ب م اارو العقا ااذ ،الق اااهر المجل ااس ا عل اام للثقاف ااة2005 ،م، 73 ،

وللملزمة ونساة الملزمة الشعرية سرد ماتور) 75-74؛ وود ربا امسري بين هذه الملزمة ومساعد إيا يس لزاورس وباين
رم رايللوس وجهودها فذ مساندت( وبل معركت( م هيكتور

()51

سب امشار إليها فذ البداية ،ان ر8-7
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ثالثا المالبس التذ ترتديها المتوفياب الثال  ،والمكونة من العباة الاارجية التم ُعرفب فذ مور فذ
العور الرومانذ المتأار باسم الباال  ،)Palliumومن تزتها القميص التزتاذ ،التونياف  )52 Tunicجادير

بالذكر رن هذه المالبس تُعاد مان ا دواب المهماة فاذ تاأريح اآلثاار ،وواد رساهمب بشاكل كبيار فاذ تزدياد العتار

الرومانيااة لهااذه الشاواهد الثالثااة

)53

الا ي الااذي ترتدياا( النساااة الااثال

فااذ الشاواهد ،ساواة فااذ ذلااف التونيااف رو

العباة الاارجية ،انتشر فذ العتر المتأار من العور الرومانذ
رابعا تسريزة الشعر ،وهو ما اعتمدب علي( الدراسة تاليا للمالبس فذ تاأريح الشاواهد بتااريح مزادد؛ إذ

تتشاب( تساريزاب الشاعر الرومانياة ،وتاتلا
سو

تماماا ما باروكااب العراعناة وتساريزاب الملكااب البالميااب كماا

نرى فذ التأريح
عنور آار من عناور االمت اج بين الزماراب اليونانية والرومانية والزمار الموارية القديماة يبادو

جليا من ااالل الشاكل العاام للوزااب الاثال

مزال الد ارساة ،ي هار التاأثير الروماانذ فاذ الشااهد ا ول واور

 )1الااذي يأاااذ واجهااة المعبااد اليونااانذ ) )aedicule, pl. aediculaeباادون إكروتيريااا ،ويكاااد يمياال إلاام

االستدار  ،وود اتع الباازثون علام رن هاذا الشاكل واد هار فقاا فاذ موار فاذ العوارين البالماذ والروماانذ
)54

رما التأثير الموري في هر فذ الشاهد الثانذ الذي يتسم بقمة شب( مستدير  ،مما يعاذ اناباعا رن( مان

ون ورشة مورية وفنان مواري واديم؛ فقاد هارب هاذه الشاواهد لقباور ذاب وماة مساتدير فاذ عوار ا سار

المتوساة

)55

التــــــــــأريـــــخ:
تتشاااب( هااذه الش اواهد بشااكل كبياار وش اواهد مناقااة كااوم ربااو بللااو ،س اواة فااذ المومااوعاب الموااور رو

اريقااة الزعاار وتساريزاب الشااعر ،رو زتاام الشااكل الاااارجذ لش اواهد القبااور؛ لااذا وجبااب المقارنااة بهااا إجماااال،
اعتمد ا ثريون فذ تأريح مع م شواهد القبور التم ترجا إلام مناقاة كاوم رباو بللاو باالقرنين مان الثاانذ وزتام
بداية الراب الميالدي ،واستندوا فذ ذلف إلم مجموعة كبيار مان العماالب التام ُعثِار عليهاا فاذ المناقاة ،ساواة
( )52كااان اسااتعمال الباااليوم اااالل العواار الجمهااوري مزاادودا وسياار مرسااوب فياا( ماان وباال الرومااان الااذين كااانوا يعااارون بااأنهم
 togatiري ماان يرتاادون التوجااا رم ا الم اواان الرومااانذ واوتواار اسااتعمال العباااة المسااتايلة علاام ماان هاام ماان سياار الرومااان
والذين رال عليهم اسم  palliatiري من يستعملون الباليوم واستمرب عباة الباليوم فارمة نعسها فاذ الزياا الرومانياة إلام رن
وهجار
رودر اممبرااور امسكندر سيعيروس  )235-222روامره رن يرتدي كل المواانين الرجال عبااة البااليوم دااال رومااُ ،

استعمال ا لتوجا م بداياب القرن الثال

الميالدي ،وانتشرب فذ روما وكل الوالياب الرومانية ،وفذ القرن الراب روبزب الباليوم

هام العباااة الرساامية؛ الشاازاب ،مناام مزمااد" ،واراة جديااد للمالبااس الرومانيااة فااذ مواار فااذ العتاار المتااأار د ارسااة رثريااة )" ،
مجلة االتزاد العام لآلثاريين العرب  ،ا  ،7القاهر 2006 ،م89-87 ،

( )53الشزاب ،وراة جديد للمالبس120-75 ،

)(54

PARLASCA, Terenuthis-Stelen, 1970, 176.
BOSTICCO, S., Le Stele Egiziane dall'Antico al Nuovo Regno, I, Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1959, 51.
No. 49; The Global Egyptian Museum, 2004, Internet-publicationhttp://www.globalegyptianmuseum.org
)(55
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رسماة ا بااار عليهاا ،)56

فذ يد المتوفذ رو فذ داال المقبر  ،ترج العمالب إلم هذا التاريح فذ موة نق

وتُش ب( هذه الشواهد شواهد كوم ربو بللو علم نزو كبير للغاياة؛ فاذ اريقاة نزاب المالباس ،وشاكل التموجااب،
وزدوة العين
لكاان الد ارسااة تامااأل إلاام تزديااد تااارياذ رد لهااذه الشاواهد الثالثااة ،ولاايس ردل لادينا ماان االعتماااد علاام

تسريزة الشعر ،واريقة زعر وااوا ال ي الذي ترتدي( هشالة النسو الثال

فذ شواهد مينديس تل الرب )

فااذ الشاااهد ا ول وااور  )1تتشاااب( تس اريزة شااعر الساايد الموااور م ا تس اريزة الشااعر السااا د فااذ

العور السيعيري التم اشتهرب بها اممب ارااور جولياا دومناا Julia Domna

)57

 211-193واور ،)5

وجااة اممب اراااور ساابتميوس ساايعيروس  ،Septimius Severusورم اممب اراااور كا اركاااال Caracalla

التذ كانب تتمي بتسريزة شعر ذاب تموجاب والشعر معرو اولياا مان ا ماام ،لكان رهام ماا يمي هاا هاو رنهاا

تول بشعرها من الجانبين إلم الكتعين فيما ُيشب( الجديلتين المعيرتين) المثنية علم ،هنا علم شاهد القبر
يقساام الشااعر إلاام نوااعين،
تتشاااب( تساريزة شااعر الساايد توازاادى تساريزاب شااعر اممب اراااور جوليااا دومنااا ،إذ ا

وينسدل من الجانبين علم الكتعين ،وب( تموجاب من ا مام ،لذا ُيرجأل رن هذا الشاهد يرج تاريايا إلم رواار
القرن الثانذ وبداية القرن الثال الميالدي
كانب تسريزة الشعر فاذ هاذا الشااهد تاتلا

ربوبللو ،زي

عان تساريزاب الشاعر المعروفاة للسايداب فاذ مناقاة كاوم

الجديلتان من الجانبين ،ولم يكن هذا يعنذ رنهم لم يعرفوا تسريزاب الشعر القوير ،بل عرفوها

كمااا هااذ فااذ شاااهد القباار و اور  ،)58 )11بوسااعنا مقارنااة شاااهد القباار الثااانذ وااور  )2بهااذا الشاااهد الااذي
توااور فياا( الساايد بتساريزة الشااعر المعروفااة فااذ العواار العيالفااذ ،التاام كانااب تتساام بتجميا الشااعر باريقااة

ت هر الشعر مرتععا من ا مام ،فذ شكل تجمعاب اللتواةاب رو بوكالب مستدير علم هي اة اواالب ملتوياة

وزل ونية  ،)59متكرر بعمها بجانب بعض ،وتشاب( شاهد القبر الذي رمامنا من مدينة مينديس

)(56

ELSAWY, A., “Preliminary Report of the Excavations at Kom Abu Bello”, ZÄS 104, 1977, 77; Parlasca,
Terenuthis-Stelen, 1970, 181; Hooper, Funerary Stelae, 1961, 3; El-Nassery & Wagner, Nouvelles Stèle, 1978, 234.
)(57
ALEXANDRIDIS, A., Die Frauen des Römischen Kaiserhauses. Eine Untersuchung ihrer bil dlichen Darstellung
von Livia bis Iulia Domna, Mainz: Zabern, 2004, 201 Kat. nr. 223, taf.49, 2.

)(58عثار علاام هااذا الشاااهد فاذ مناقااة كاوم ابوبللااو وهاو مزعااو فااذ المتزا

البريااانذ ،بااروم  EA59870ومواانوا ماان الزجاار

الرملم وارتعاع(  32سم وعرم(  26سم ويوورسيد متك ة علم ذراعهاا ا يسار علام رريكاة ذاب ثاال

وساا د ،ويوجاد رناوبيس

فااذ هي ااة الكلااب علاام ر معل ا علاام الجانااب ا يساار ،ويأاااذ الشاااهد واجهااة المعبااد الرومااانذ ،وترتاادي التونيااف وفوواا( الباااليوم
الرومانيااة ،وشااعرها ووااير عبااار عاان اوااالب ووااير ملعوفااة وال يواال شااعرها إلاام الروبااة ،ورُراااب بالعواار العيالفااذ لتساريزة
الشعر
)59

AGLAN, Aspects of Animal, 2013,128, figs. 146-147.

لم يد من المعلوماب عن تسريزاب الشعر فذ العور العيالفذ ،ان ر:

MARLOWE, E., Shaky Ground: Context, Connoisseurship and the History of Roman Art, London; New York:
;Bloomsbury Academic 2013, fig.4; FITTSCHEN K., & ZANKER, P., Kaiserinnen und Prinzessinnenbildnisse
Frauenporträts, Katalog der Römischen Porträts in den Capitolinischen Museen und den Anderen Kommunalen
=Sammlungen der Stadt Rom III, Mainz am Rhein: von Zabern, 1983, 49-50, Kat. nr. 63, taf. 80.
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بمقارناة تساريزة الشاعر فاذ هاذا الشااهد كاذلف ببورتريا( لدوميتسايا لونجيناا  )60ا Domitia Longina
140-55م) ،تل ْهلاار تساريزة الشااعر المتعااار عليهااا فااذ العواار العيالفااذ التاام كانااب فيمااا يباادو سااا د فااذ
كااوم ربااو بللااو فااذ تلااف العتاار  -ت هاار بومااوم هنااا علاام شاااهد القباار للساايد المتك ااة ،كمااا ت هاار ريمااا فااذ
بورترياا( آااار لااعيبيا ماتيااديا  165-85 Vibia Matidiaم) ،ويوااور الشااعر مجعاادا علاام هي ااة تموجاااب

مرتععة من ا مام ،ومثبتا رفقيا
كانب سا د فذ القرنين الثال

)61

وور  ،)4كذلف كانب اريقة تنعيذ المالبس والا ي ماتلعاة عان تلاف التاذ

والراب  ،والتم كانب ركثر زد واالية من المرونة ،كما كانب تتمي بأنها كثير

ومتقاربااة بعمااها إلاام بعااض وبناااة علاام مااا سااب  ،تقتاارم البازثااة رن هااذا الشاااهد يرج ا إلاام القاارن الثااانذ

الميالدي

ُيشااب( شااهد القبار الثالا
ما ن المتز الموري بالجي

واور  )3جا ةا مان شااهد آااار مان مناقاة كاوم رباو بللاو ،وهاو مزعاو فااذ
الشاهد من نوا النزاب الغاا ر ،ويواور مجموعاة عا لياة سيار رن ماا يهمناا

بشاأن( هااو ذلااف الجانااب ا يماان ماان المشااهد الاار يس الااذي يوااور المأدبااة رو اماااجاا الساايد المسااتلقية علاام
ا ريكاة ،وبااالتكوين نعساا( لشااهد القباار الثالا ؛ إذ تمسااف إنااة باااتي ار  )pateraفااذ يادها اليمناام ،وتتكاائ علاام

ذراعها ا يسر ،وترتدي التونيف والعباة المعروفة ذا pallium

)62

وتُشااب( تس اريزة الشااعر فااذ هااذا الشاااهد إلاام زااد كبياار تس اريزاب الشااعر التاام هاارب فااذ بورتريهاااب

وجاب ا باار فذ القرنين الثانذ والثال
اممب اراااور Septimus Severus

)63

الميالديين ،فذ عور ا سر السيعيرية Julia Domna ،وجة

و اممب اراااور جوليااا ماميااا 211-193م (Julia Mamaea

زعيااد اممب اراااور ساابتميوس ساايعيروس ووالااد اممب اراااور امسااكندر ساايعيروس

Alexander Severus

 208-235واممب اراا ااور روتاكيليا ااا سا اايعي ار 249-244م) )Otacilia Severaوجا ااة اممب اراا ااور فيليا ااب

العربااذ  Philippus Arabsسياار رن ثمااة فاروااا بااين باروكااة القارنين الثااانذ والثالا

الميالدياين ون يرتهااا

الموااور عل اام ش اااهد القب اار هن ااا ،تتش اااب( تسا اريزتا الشااعر م اان رعل اام وف ااذ انقس ااامهما ف ااذ المنتوا ا
التموجاب ،ولكن تاتل

التسريزة الشهير فذ القرن الثانذ من زي

ووج ااود

ااتعاة البوكلتين المنسدلتين من الجانبين

اللتين توالن إلم رعلم الروبة ،ولم ت هر بهما وجاب ا بااار فاذ القارن الثاانذ ،ومان ثام تقتارم البازثاة رن
تأرياهااا يعااود إلاام نهايااة القاارن الثال ا
وكان الشعر يول إلم الكتعين

رو منتو ا

القاارن ال ارب ا  ،زااين كانااب تسااتادم بوكلتااان ماان الجااانبين،

=ررس من الراام ،لسيد بتسريزة شعر فيالفية ،مزعو فذ متز

مناقة دوموس تيبريانا
( )60انظر بيضا:

اللوفر ،برومُ ، MA 1158عثِار عليا( فاذ تاالل البالتاين ،فاذ

Domus Tibriana

VESSBERG, O., COIN-PRTRAITS of JULIA and DOMITIA, Recent Acquisition of Roman Portraits, Stockholm, 1961,
58-59, fig. 2.4.
)(61
WELTERS, L., & LILLETHUN, A., Fashion History: A Global View, London & Oxford: Blomsbury, 2018, fig. 8.2.
)(62
Exc. No. 39/2007 – H. 32 cm; W. 17 cm; WAGDY & ELEBIARY, New Funerary, 2011, 374, fig.3
)(63
ALEXANDRIDIS, Die Frauen, 2004, 201 Kat. nr. 223 taf.49, 2.
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النتائج:
 -تمكناب الد ارساة مان نشار ثاال

لوزااب جنا ياة ماان مديناة مناديس وتأرياهاا ،وهام مديناة مان رهام الم اركا

البالمية الرومانية فذ العورين ،وكانب تزديدا معسك ار رومانياا مهماا فاذ العوار الروماانذ الاذي تنتماذ إليا(

الشواهد الثالثة

 -لاايس هااذا فزسااب ،فماان الوامااأل ماان بعااض النقااو

رن رواازاب هااذه اللوزاااب الجنا يااة كااانوا ماان سياار

المو اريين فااذ مااوة ابيعااة ر يااا هم ،ومومااوا اللوزااة الغربااذ ،سياار رن ماان الوامااأل ريمااا تااأثارهم بالاادين

و ا راولرب بع ااض اآلله ااة
المو ااري الق ااديم ،وال يتع ااارض ذل ااف توايم ااانهم بالبعا ا والال ااود؛ فع ااذ بع ااض ا زي ااان ُ
الموارية القديمااة التااذ كااان لهااا دور كبياار فااذ الزيااا الجنا يااة ،والتاام جاارى رباهااا فااذ بعااض ا زيااان بآلهااة

ب بأنا( وا اد ا روام ،و ُشاوِهد علام عادد كبيار مان الشاواهد التام ترجا
يونانية ،مثل هيرميس ورنوبيس الاذي لُقرا ل
إلم العور الرومانذ فذ مور ،ربما بوعت( رورفيوس وا دا لروم وجت( من العالم اآلار ،رو بوواع( زارساا
و راور
والالاود وواعود الاروم مار راارى إلام الساماة ،كاذلف ُ

للمقبر  ،رو لدوره فذ العباد ا و يرية رم ا للبعا

امل( زورس  -الذي كان ل( دور مهم فذ مزاكمة الموتم فذ الزيا ا اارى  -بالوما الجاانبذ )Profile
نعس( الذي كان علي( فذ مور القديمة ،وال يمكننا م ذلف القا بأنها كانب واعد ساا د فاذ شاواهد مناديس

وا راور رنااوبيس اباان آوي) بالوما الجااانبذ
إال بعااد د ارسااة العديااد ماان الشاواهد الرومانيااة بهااذه المناقااة ،كااذلف ُ
نعس( كما كانب الزال فذ تواوير مور القديمة ،وود تنوعب روماا توويره فذ كوم ربو بللاو فاذ العوار
الرومانذ ما بين جانبذ ورمامذ ،ولكن الشا

كان الوم ا مامذ

 كان تنعيذ الزعر فذ شواهد مدينة منديس متنوعا؛ ما بين نزب بار  ،Reliefs Highونزب سا ر Sun Reliefsرما واجهاب شواهد القبور نعسها فكانب ريما متنوعة؛ منها ما زمل التأثير الموري الذي هارب
علي( شواهد القبور فذ الدولة الوسام ،ومنها ما كانب تماثل واجهاب المعابد اليونانية بواجهاة مثلثاة ورعماد

ذاب تيجان بردي علم الجانبين

سر لم يكن ثابتا فذ مور الرومانية ،فقد ااتلعب عن مثيالتها فذ مدينة لارانة
 يتمأل ريما رن تكوين ا اكوم ربو بللو)؛ إذ إن المسند الذي تستند إلي( السيداب كان متنوعا فذ مدينة منديس عبار عن وسادتين ،رماا
الغالبية فذ كوم ربو بللو فكانب من وساد وازد  ،وولما ما كان من مسندين ،وكان فذ بعض ا زياان الناادر

يول إلم ثالثة مساند
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كتالوج الصور

صورة رقم ()1
سيدة مضطجعة على الجانب اليسر ،المتحف القومي ببورسعيد ،تصوير الباحث

تفصيل تسريحة الشعر للسيدة المصورة ،تفصيل صورة رقم ()1
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صورة رقم ()2

سيدة مضطجعة على الجانب اليسر ،المتحف القومي ببورسعيد ،تصوير الباحث

صورة رقم ()3

سيدة مضطجعة على الجانب اليسر ،المتحف القومي ببورسعيد ،تصوير الباحث

 | DOI 10.21608/JGUAA.2020.28710.1094شيماء عبد املنعم عبد الباري أحمد

177

املجلد  22العدد 2021( 1م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

تسريحة الشعر ذات الفالق في المتصف تفصيل صورة رقم ()3

صورة رقم ()4

تسريحة شعر فيبيا ماتيديا
WELTERS, L., & LILLETHUN, A., Fashion History: A Global View, fig. 8.2.
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)5( صورة رقم

Julia Domnaراور جوليا دومنا
اممب ا
ALEXANDRIDIS, Die Frauen des Römischen Kaiserhauses. Eine Untersuchung ihrer bil dlichen
Darstellung von Livia bis Iulia Domna, Mainz 2004, taf.49, 2

)6( صورة رقم

مشهد التحنيط من مقبرة كوم الشقافة
VENIT, M, S., Visualizing the Afterlife in the Tombs of Graeco-Roman Egypt, Cambridge, 2015,
fig. 2.20.
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صورة رقم ()7

الزا ا الغربذ لمقبر راميم المرج

AGLAN, Aspects of Animal, 2013, fig. 172

صورة رقم ()8

شاهد قبر من كوم أبوبلو
El-NASSERY, S., & G.WAGNER, Nouvelles Stèles de Kom Abu Bellou, BIFAO 78, 1978, 248, pl.
LXXVII
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)2-9 وور روم

)1-9 وور روم

(9-1) EL-NASSERY, S., & WAGNER, G., Nouvelles Stèles de Kom Abu Bellou, 255, pl. LXXIX, No. 38. سيد

مماجعة من كوم ربوبللو

(9-2) ABD EL-AL, A.& GRENIER, J. C.& WAGNER, G., Stèles Funéraires de Kom Abu Bellou, 137 pl. 35.

مماجعة من كوم ربوبللو

)4-9 وور روم

سيد

)3-9 وور روم

سيد مماجعة ذاب ادود منتعاة من كوم ربوبللو

سيد واوعة من كوم ربوبللو

(9-3) El-Nassery, S., & Wagner, G., Nouvelles Stèles de Kom Abu Bellou, 242, pl. LXXIII No. 14
(9-4) El-Nassery, S., & Wagner, G., Nouvelles Stèles de Kom Abu Bellou, 253, pl. LXXXII, No. 47

)6-9 وور روم

)5-9 وور روم

(9-5) Hooper, A. F., Funerary Stelae from Kom Abou Bellou, No.63, pl. VII,dربوبللو
(9-6) Riad, H., Funerary Stelae from Kom Abou-Bellou, 171 fig.5ربوبللو
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صورة رقم ()7-9
سيد

صورة رقم ()8-9

(9-7) El-Nassery, S., & Wagner, G., Nouvelles Stèles de Kom Abu Bellou, 251, pl. LXXX No. 41

مماجعة من كوم ربوبللو
سيد (9-8) El-Nassery, S., & Wagner, G., Nouvelles Stèles de Kom Abu Bellou, pl. LXXX, No. 39.

مماجعة من كوم ربوبللو

صورة رقم ()1-10

صورة رقم ()2-10

رجل مماج من كوم ربوبللو(10-1) Parlasca, K.& Seemann, H., Augenblicke, 254 abb.158.
(10-2) El-Nassery, S., & Wagner, G., Nouvelles Stèles de Kom Abu Bellou, pl. LXXVII No.
رجل مماج من كوم ربوبللو 32.
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رجل مماج من كوم
رجل
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صورة رقم ()4-10

صورة رقم ()3-10
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مماج من كوم ربوبللو

صورة رقم ()11
إلم اليمين سيد مماجعة من كوم ربوبللو ،إلم اليسار تسريزة الشعر المنتشر فذ العور العيالفذ
Aglan, Aspects of Animal, 2013,128, figs. 146-147.
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