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  MAty.t"ماتيت" معبودةال
 و دورها فى العقيدة المصرية القديمة

 عبد الحميدعبد هللا عبد الرازق . د
 :الملخص
هى إحدى المعبودات الالئى ُصوِّرن على هيئة اللبؤة فى مصر القديمة أو  ماتيت

 بوبسطةربة "باستت"، ومنففي "سخمت"، وهليوبوليسفي  "تفنوت" ارتبطن بها، مثل
 مصر القديمة في" ماتيت" تعبدو قد (. هيراكونبوليس)فى نخن"محيت"، والدلتافي 
 حتى العصرين اليونانى و الرومانى،استمرت عبادتها  ؛ وعصر الدولة القديمةمنذ 

 قليم الثانىإل، فى ا( anty" عنتى)= " Nmty" نمتى"فُقدست ماتيت كزوجة للمعبود 
و تؤكد ". الجبل و الحية؟"عشر من أقاليم مصر العليا، و الذى كان يسمى إقليم 

كانت اإللهة الحامية لهذا اإلقليم برفقة المعبود " ماتيت"بأن  ،مقابر دير الجبراوى
، حيث تودد أهل هذه المنطقة إليها فى األدعية الكثيرة المسجلة على جدران "نمتى"

 .ن أوزير و أنوبيسمقابرهم باإلضافة الى اإللهي
لم تحتفظ فقط بموقعها و " ماتيت"تظهر القوائم الجغرافية فى المعابد المتأخرة أن 

مكانتها كمعبودة لإلقليم المذكور سلفًا فقط حتى النهاية، بل كان لها نصيب من 
فى دندرة كشكل من أشكال " ماتيت"الشهرة خارج إقليمها فى تلك الحقبة، فقد قدست 

و ". المبتهجة"ية حتحور، و كذلك كمظهر من مظاهر اإللهة إيزيس اإللهة المحل
كذلك فى العصور المتأخرة فى اإلقليم الثامن من أقاليم مصر العليا " ماتيت"ذكرت 

على اآلثار المصرية بأكثر من هيئة؛ و لعل أولها و أقدمها "ماتيت"صورت(. ور–تا)
كانت على هيئة حيوانية كاملة، تلك الصورة التى وردت فى عصر الدولة القديمة و 

بيد أنها كانت مستخدمة كمخصص تصويرى فقط السم هذه المعبودة، حيث صورت 
على شكل لبؤة راقدة فوق حامل رموز االقاليم و اآللهة المسمى" ماتيت"



 iAt 
م فوق المؤخرة بينما صور ذيلها منتصبا بَتقِوس أو مرتفعا و مائال تجاه االما ،"إيات"

و ليس ملتفا حول فخذ الحيوان الخلفية كما هو المعتاد فى تصوير عالمة األسد 
فى عصر الدولة " ماتيت"الذكر الهيروغليفية و شكله أو صورته فنيًا، ثم أصبحت 

الحديثة و ما بعدها تصور على هيئة امرأة برأس لبؤة، فظهرت خالل نقش ُسجل 
بو على هيئة نصف بشرية كامرأة واقفة لها رأس على أحد جدران معبد مدينة ها

، و (الكوبرا)لبؤة و ذات فم مغلق يعلو رأسها قرص الشمس المزين بالصل الملكى 
الذى ربما أضيف لصورتها فقط منذ عصر الدولة الحديثة، و تمسك بيدها اليسرى 
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" عنخ"عالمة الـ-المرسلة بجانبها-، و باليد اليمنىwAD"وادچ"صولجان الـ
  .صفهما رمزين مميزين لهابو

صورت دندرة و تحديدًا فى معبد  كذلك،و فى العصرين اليونانى و الرومانى 
بهيئتين  ماتيت مرتين فى المقصورة الثالثة من المقاصير األوزيرية فى معبد دندرة

حامية على هيئة إلهة ك، المدخل المؤدى للمقصورة نقشت األولى عند، مختلفتين
فى السجل الثانى من المقصورة األوزيرية و  ،مسلحة بسكينينلبؤة س أامرأة بر
خرى لكنها هذه المرة على هيئة حيوانية كاملة و أمرة  "ماتيت"صورت الثالثة، 

 لهذا المشهدالجهة المقابلة فى التى صورت  ،"محيت"مع االلهة بشكل متناسق 
تين مقدستين مقصورو هما يحميان جثمان أوزير، راقدتين على  ،بالطريقة ذاتها
يقف من خلفها طائر جارح يبدو أنه ابن إيزيس  بينماقاعدة مستطيلة على هيئة 

جناحيه فى وضع الحماية، و صورت ماتيت مرتدية تاج اآلتف  َاناشر( حورس)
و بتفاصيل دقيقة يالحظ وجود المخصص الذى  أفقييين،كبش  نىالموضوع فوق قر

كما ذا الذيل المرتفع بتقوس فى اتجاه األمام يشير السمها متخذا الشكل الحيوانى 
فى هذا النقش و الذى يصورها فوق ن ذيلها أكان فى عصر الدولة القديمة، بيد 

و تحديدا فخذها و أال يلتف بشكل مقوس و مرتفع فوق ظهرها القاعدة المستطيلة 
الخلف فى وضع يشبه وضع مرة أخرى باتجاه إنما يلتف حول مؤخرتها و يعود 

أن غضبة هذا الحارس من  تحذيرطة عندما تكون غاضبة و ربما يشير ذلك للالق
 .شديدة

 الكلمات المفتاحية
أوزير  –عنتى \نمتى –محيت  –ماتيت  –معبودة لبؤة  –إيست  –إياكمت  –دندره 

 .اإلقليم الثانى عشر من أقاليم مصر العليا –مقاصير أوزيرية  –
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أو  رن على هيئة اللبؤة فى مصر القديمةوِّالالئى ُصحدى المعبودات إهى  ماتيت
في  "تفنوت" و منها  إلهات أخريات كثيرات،ن أشأنها فى ذلك ش  ،ارتبطن بها
" موت"حتى و   ،الدلتافي  بوبسطةربة "باستت"و  ،منففي  "سخمت"و  ،هليوبوليس
 لكن  ،(هيراكونبوليس)فى نخن  "محيت"المعبودة  و  ،"مافدت"كذلك و   فى طيبة،

                                                           
بداية أود أن أعبر عن خالص شكرى و تقديرى لألستاذ الدكتور أحمد األنصارى، و كذلك للزميل 

رجب سيد جاد المولى، على ما قدماه لى من عون كبير فى مراجعة و تنقيح و دكتور محمد ال
 .تصويب ترجمة بعض النصوص التى وردت فى هذا البحث

1
 De Wit, Le rôle et le sens du lion dans l'Égypte ancienne, 299-301; Davies, The rock 

tombs of Deir el Gebrâwi II, 43; Bonnet, RÄRG, 444, s.v. «Matit»; Montet, Geographie de 

l'Egypte ancienne II, 131; Graefe, «Matit», col. 1245-1246; id, Studien zu den Göttern und 

Kulten im 12. und 10. oberägyptischen Gau, 10, 22-24; Osing, Rosati, Papiri geroglifici e 

ieratici da Tebtynis, 138; Leitz (ed.), Lexikon der ägyptischen Götter und 

Götterbezeichnungen III, 213, s.v. «MAityt»; Bunson, Encyclopedia of Ancient Egypt, s.v. 

«Matit»; Corteggiani, L'Egypte ancienne et ses dieux, 312. 

حتى نهاية الدولة الحديثة، رسالة  اللبؤة فى مصر القديمة ،عماد عبد التواب الشين: و كذا
 .   ،  0 ، 9، ص  99 ماجستير لم تنشر بعد، كلية اآلثار، جامعة القاهرة 

2
 De Wit, Le rôle et le sens du lion dans l'Égypte ancienne,  292-367; Yoyotte, «Des lions 

et des chats. Contribution à la prosopographie de l'époque Libyenne,», 155-178. 

تفنوت و  أصبحتو فيما بعد ، ن من األسوديزوجكاألهرامات  متونفي " شو"و  "تفنوت"ت كرُذ  
احتوت األساطير المصرية على قصص قد و . بشكل رئيسى هى التى تتخذ هيئة اللبؤة فى الغالب

الثامن من أقاليم مصر اإلقليم متنوعة تحكى عن البحث عن معبود من أجل لبؤة؛ فكان لمعبودي 

 :عن تفنوت راجع. مثل هذه االسطورة، "محيت"و  "أنوريس"، "ور-تا"العليا 
West, «The Greek version of the legend of Tefnut,» 161-183; Verhoeven, «Tefnut», col. 

296-304; Quirke, Ancient Egyptian Religion, 25-31; Hart, The Routledge Dictionary of 

Egyptian Gods and Goddesses, 156, s.v. «Tefnut»; Shaw, Nicholson, British Museum 

Dictionary of Ancient Egypt, 284, s.v. «Tefnut». 
4
 Sternberg, «Sachmet», col. 323-333; Shaw, Nicholson, British Museum Dictionary of 

Ancient Egypt, 257, s.v. «Sekhmet». 

ورد أقدم ذكر لها في مصر القديمة منذ عصر األسرة الثانية، و هي إحدى الربات  معبودة  
االنتقال بيد أن عابدوها في عصور الحقة، ربما منذ عصر ، في البداية الالتي اتخذن هيئة اللبؤة

بجوار مدينة ) الدلتافي  بوبسطةربة مدينة باستت كانت  .الثالث، فضلوا رؤيتها في صورة قطة
 :عن باستت راجع (.الزقازيق الحالية

Bonnet, RÄRG, 80-82, s.v. «Bastet»; Yoyotte, «Cat», 36-37; Otto, «Bastet», col. 628–30; 

El-Kordy, La Déesse Bastet, 62; Lurker, The Gods and Symbols of Ancient Egypt, 32, s.v. 

«Bastet»; Saleh, Sourouzian, Official Catalogue. The Egyptian Museum, Cairo, no. 255; 

Malek, The Cat in Ancient Egypt; Hart, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and 

Goddesses, 45-7, s.v. «Bastet»; Raffaele, «An unpublished Early Dynastic stone vessel 

fragment with incised inscription naming the goddess Bastet,» 27-46. 
6
 Shaw, Nicholson, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 193, s.v. «Mut».  

قدم المعبودات التى عرفها المصرى القديم، أظهرتها المصادر االثرية المبكرة أمافدت من   
سنورى و أحيانا كلبؤة، بل و رأى البعض أن فى صورة معبودة تأخذ شكل حيوان المصورة 

http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=177
http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=177
http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=237
http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=96
http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=129
http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=281
http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=96
http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=129
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تسعى هذه ، و لذلك شهرةالو  االنتشارنصيبا من أقلهن  كانتربما  "ماتيت"عبادة 
الوريقات لتسليط مزيد من الضوء علي اسمها و معناه، و وظيفتها أو دورها الذى 

ن عددا كبير من أومما تجدر مالحظته .كانت تلعبه، وكذلك مركز عبادتها
 مغزى لكذكان وراء  ربماو  ،كانت عناصر مؤنثةباألسد التى ارتبطت  المعبودات

 9.ما
التى تنتمى الى  اتالسنورّيمن  أنواع عدةوجود المصورة أثبتت األدلة األثرية 
 قبل األسرات لكن في عصور ما يةمصرالبيئة الفى  0 (اللواحم)فصيلة آكلة اللحوم 

فيما بعد فى عصر األسرات أو العصور  تدتى وجو بين المعبودات ال هاالربط بين
قد صورت ف. وية الدالةظل غياب النصوص اللُغ فىصعبا للغاية  أمرًايعد  التاريخية
بعض على (  Panthera pardusبالالتينيةاالسم العلمى ) leopard أو panther النمور

                                                                                                                                                    
و كذلك أنها " قاتلة األفاعى"صورها األولى تمثل حيوان النمس، و وصفتها متون االهرامات بأنها 

بيت ( أو سيدة)ربة "الحامية للملك المنتقم، و ربما كانت حامية للملك فى قصره، و لقبت بلقب 
من االسرة األولى و " دن"خاصة فى عصر الملك ، و يبدو أن عبادتها تمتعت بمكانة "الحياة

   :راجع(. ربما كانت نمر صيد)يعتبرها رأى اخر أنها كانت فى االصل قطة كبيرة أليفة مستأنسة 
Gardiner, «The Mansion of Life and the Master of the King’s Largess,», 89-90; 

Westendorf, «Die Pantherkatze Mafdet,» 248-56; Wilkinson, Early Dynastic Egypt, 249-

251; Hart, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 90, s.v. «Mafdet». 

لمعبودة مافدت فى المعتقدات المصرية القديمة حتى نهاية ، ارؤوف أبو الوفا محمد المندوه :و كذا
 . 00 تنشر بعد، كلية اآلثار، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستير لم التاريخ المصرى القديم

و صورت كلبؤة  مدينة و إقليم ثنى،ب، و فى البداية (هيراكونبولس)معبودة ارتبطت بنخن   
" محيت"و قد ظهرت . أعمدة منحنيةأو أربعة قضبان أو رابضة و تبرز من فوق ظهرها ثالثة 

و دائما ما تكون أمام مقصورة الجنوب  على عدد من طبعات األختام التى ترجع لبداية األسرات،
    :راجع. و ربما اعتبرت إلهة حامية بعامة و لالماكن المقدسة بشكل خاص "(.ور-بر"الـ)

Emery, Archaic Egypt, 125; Kákosy, «Mehit», col. 5-6; Wilkinson, Early Dynastic Egypt, 

251. 
9
 Bonnet, RÄRG, 427, s.v. «Löwe»; van Binsbergen, «The leopard and the lion An 

exploration of Nostratic and Bantu lexical continuity in the light of Kammerzell’s 

hypothesis,» Marges linguistiques, 12; Houlihan, «Feline Deities,» 512-516.  
لى ثالث إ، (اللحميات)تنقسم عائلة السنوريات، و التى تنتمى الى فصيلة آكلة اللحوم  10

و ، (Felinaeأو  Felis :العلمى بالالتينية هو هاسماو )القطط : مجموعات أو عائالت فرعية هى
و الفهود ، (Pantherinaeأو  Pantheraبالالتينية هو لها و االسم العلمى )األسود و النمور 

التى  الحيواناتتلك ( Felinae)ولى ألو تضم المجموعة ا(. Acinonychinaeأو  Acinonyxتينية بالال)
 ، أما المجموعة الثانيةتعرف بشكل عام بالقطط أو ما يمكن تسميته أصغر السنوريات حجمًا

(Pantherinae ) فتتكون من الحيوانات األكبر حجما، مثل األسود(Panthera Leo ) و النمور
(Panthera pardus) ، و أخيرا المجموعة الثالثة(Acinonychinae )هو واحد تشتمل على حيوان ف

 :راجع. (cheetahشيتا )الفهد أو ما يعرف بالفهد الصياد 
Castel, «Panthers, leopards and cheetahs. Notes on identification,» 17-28. 
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و    .التذكارية السكاكين و الصالياتمقابض تخص الصفوة مثل كانت التى  آلثارا
على تلك المصادر المصورة  الحجمات كبيرة السنوريِّبأن  لقولا فضل البعضي

أكثر من كونها  نمورًاعتبر ُتحول الرقبة ( ألسدمميزة لال)لبدة الوجود بدون البدائية 
 صاحبالسنورى  ذلك ،cheetah (Acinonyx jubatus)الفهد و كذلك ظهر  .أسودًا

 ،مرتفع الرأس المميزةصاحب المشية و ، طويلةالرقبة الذو النحيلة الواهنة،  هيئةال
الخرافى أو  لحيواناصورة ظهور ل الملهمةكانت نها أو التى من المحتمل 

أو ( البالِك"فوق صالية و    .serpopard)) ًاو ثعبان ًانمرالذى يمثل سطورى ألا
ن أيبدو واضحا    ،اآلن فى متحف األشموليان فى أكسفورد المحفوظة، و ")بانْلالَك

سد ألما اأ. لنمرلو  دسأللتصوير واضح هو إال  ما المصور عليها السنورّى الحيوان
(Panthera leo )و بخاصة عن طريق منذ عصر ما قبل األسرات، رف تماما فقد ُع

غالبا بحجم كبير، حيث صور على هيئة أسد التى كانت ، و (التماثيل)فن النحت 
نقادة الثالثة  رجع لنهاية عصرالتماثيل ت تلكمثل  راقد، يلتف ذيله حول مؤخرته، و

و أو تمثيل للملك أ يةكحامكتماثيل نذرية أو دائما ولى و فسرت ألأو بداية االسرة ا
  .ما معبودل

فقد عثر على بقايا هياكل ( Felis silvestris lybica)القطط فصيلة أما  
   .ترجع لعصر ما قبل األسراتعدة فى مواقع لها قليلة 
األدلة  من أقدم ،"نعرمر"الملك عصر ترجع لالتى  ،سطوانيةاألختام ألاطبعات تعد 

على  معبود هابعضعلى  روُِّص حيث ،أسدلمعبود على هيئة أرخت التى األثرية 

                                                           
11

 Bartos, «Les divinités felines,» 1. 
12

 See Rice, Egypt's Making, 68-69; O’Connor, «Context, function and program: 

understanding ceremonial slate palettes,» 5–25. 

واحدة من صاليتين عثر عليهما فى معبد الكوم االحمر شمالى إدفو بقليل، و لذا يطلق عليها    
، و "ردة الحيوانات الوادعةصالية مطا"، و يسميها أنور شكرى "صالية هيراكونبولس الصغرى"

ور على صفحتها األمامية صورتان ألسدين برقبتين طويلتين تتعرجان على جانبى البؤرة قد ُص
على صفحة الخلفية أسدان متقابالن و أمامهما غزال، و يلى ذلك أو فى . على شكل ثعبان

م و رأس أسد و حيوانات أخرى مختلفة، يطارد بعضها نمر و حيوانان خرافيان، أحدهما له جس
 :حول الصالية و نقوشها راجع. رقبة ثعبان

Quibell, Hierakonpolis II, 41, pl. 28; Legge, «The Carved Slates from  Hieraconpolis  and 

elsewhere,» pl. 3; id., «Was Khasekhmui called Mena?,» pl. 43; Vandier, Manuel 

d’archéologie égyptienne I, fig. 381, 382; Petrie, Ceremonial Slate Palettes, pl. F16, F15. 

ما توخاه المصريون من  الصاليات، تطور أشكالها ونقوشها و ،محمد أنور شكرى: و كذا
 .  -  ، ص  9 أغراض، القاهرة 

  
للمزيد عن هذا الحيوان فى فن النحت فى عصور ما قبل األسرات و العصر الثنى، راجع  

  :األعمال التالية
Schweitzer, Löwe und Sphinx im Alten Ägypten; De Wit, Le rôle et le sens du lion dans 

l’Égypte ancienne; Patch, Dawn of Egyptian Art, passim; Bernand, «Le culte du lion en 

Basse Égypte d'après les documents grecs,» 63-94; Bartos, «Les divinités felines,» 1. 
15 Bartos, «Les divinités felines,» 2-4. 
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لوحة )ور-ة على هيئة البرهيئة أسد راقد يعلو ظهره سارية أو أكثر أمام مقصور
 وجود هذا المعبودسم و ة القوثمالو  غوية الدالةلوص الالنص تغابقد و    .(أ/ 

ر فى عصر الملك وظهالالسنورى عاود هذا المعبود  ثم فى عصر األسرة الثانية
، غامضأو عنوان تحت مسمى  فى بداية عصر الدولة القديمة (زوسر)نثرى خت 

، و الذى قد بالمصرية القديمة( ؟ mDH) عرف فقط فى عصر الدولة القديمة، هو
على كونه معبود و وصفه  هتم تعريف الذىو    ،؟"الجذعالوتد أو اللبؤة عند " يعنى

 الغامضة األخيرةو على الرغم من عدم وجود اسم لهذه المعبودة . مؤنث سنورّى
للشبه  نظرًا" محيت"أو " ماتيت" تينالربإحدى تجسد  صورةإال أن البعض رأى فيها 
و  "سخمت"و على أية حال فان المعبودات اللبؤات مثل    .الكبير بين صورتيهما

 يمكنالشكل أو المظهر ذاته، و الذى فى عصر الدولة القديمة  اتخذن "يتحم"
 9 ".لبؤة فوق الحامل"ه تسميت

حتى استمرت عبادتها  ؛ وعصر الدولة القديمةمنذ  مصر القديمةفي " ماتيت" تعبد
 "نمتى" Nmtyلمعبود ل زوجةكماتيت دست ُقو قد  0 .الرومانى و اليونانى ينالعصر

السم هذا األوائل  علماء المصرياتلاألقدم االولى و قراءة الوفق " تىعن" antyأو )
تشابهت عبادته منذ قد  يصور على هيئة صقر وو هو معبود قديم    ،(المعبود

قاليم مصر أقليم الثانى عشر من إلفى ا "حورس"عصور مبكرة تماما مع اإلله 
و  ،دير الجبراوىتؤكد مقابر و    ."؟الجبل و الحية"قليم إو الذى كان يسمى  ،العليا

                                                           
16 Petrie, Royal Tombs of the Earliest Dynasties II, pl. XVI (115-116); Emery, Archaic 

Egypt, 125; Wilkinson, Early Dynastic Egypt, 251. 
17

 Hannig, Die Sprache der Pharaonen Großes Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch 

(2800-950 v. Chr.), 382; Bartos, «Les divinités felines,» 2-3, n.1, fig. 1. 
18
 Weill, «Monuments nouveaux des premières dynasties,» 6-9; Hawass, «A Fragmentary 

Monument of  Djoser from Saqqara,» 45-56. 
19

 Schweitzer, Löwe und Sphinx im alten Ägypten, 20-21; Bartos, «Les divinités felines,» 

2-4. 
20

 Davies, rock tombs of Deir el Gebrâwi II, 43; Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und 

Götterbezeichnungen III, 213, s.v. «MAityt». 
األخير من ٌاقاليم مصر العليا و والثانى عشر والثامن عشر فى األقاليم العاشر " نمتى"عبد اإلله    

و الجدل حول قراءة اسمه الحالية " نمتى"عن . بمعنى بيت نمتى" نمتى -بر"تسمى  تهكانت عاصم
 :راجع ،"عنتى"و القراءة األقدم 

Otto, «Anti», col. 318f; Graefe, «Der Drogennamen swt-Nmtj,» 15-20; Brovarski, «Two 

Old Kingdom Writing Boards from Giza,», 29-30; Wilkinson, Complete Gods and 

Goddesses of Ancient Egypt, 204-5; Strudwick, Leprohon, Texts from the Pyramid Age, 

366, 378; Hart, The Routledge dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 23-24. 

 . هامش  4  ، ص 1 4 ، األدب المصرى القديم، الجزء الثانى، القاهرة سليم حسن: و كذا
وقع اإلقليم الثانى عشر من أقاليم مصر العليا على الضفة الشرقية للنيل وسماه اإلغريق    
قرأ  .هى عاصمته" مقر حور الذهبى"بمعنى " نبو –حور –بر"و كانت مدينة  Heracon" هيراقون"

هنا هو  والمقصود" بلهج" بمعنى w.f+اإلقليم هذا سم علماء المصريات االوائل الداللة الصوتية ال

http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=280
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  "هنقو"  nqw!و ،(  رقم ) "اعوچ"  aw+و، ( رقم )" إبى" Ibiمقابر منها 
ن أب، (  رقم ) ،"إسى"الملقب بـ" رع-حم"m-Ra@ و  ،(9 رقم )" غتتى"الملقب بـ

برفقة  ،كانت اإللهة الحامية لإلقليم الثانى عشر من أقاليم مصر العليا" ماتيت"
المسجلة على الكثيرة ليها فى األدعية إأهل هذه المنطقة  توددحيث  ،"نمتى"المعبود 

و لكن و لسوء الحظ فإن . اإللهين أوزير و أنوبيس باإلضافة الى همجدران مقابر
و على أية حال، فإن القوائم . معبودةعرف عن أصل و عبادة هذه الهو ما القليل 

لم تحتفظ فقط بموقعها و مكانتها " ماتيت"الجغرافية فى المعابد المتأخرة تظهر أن 
حتى النهاية، بل كان لها نصيب من الشهرة خارج  سلفًاكمعبودة لإلقليم المذكور 

المحلية فى دندرة كشكل من أشكال اإللهة " ماتيت"فقد قدست  ،إقليمها فى تلك الحقبة
" ماتيت" ذكرتو    ".المبتهجة"إيزيس اإللهة كمظهر من مظاهر حتحور، و كذلك 

   .(ور–تا)قاليم مصر العليا أالثامن من  قليماإلفى فى العصور المتأخرة كذلك 
منذ عصر الدولة القديمة فقط على هيئة حيوانية  "ماتيت"ظهرت أقدم صورة لـ

، حيث صورها المصرى القديم على هيئة لبؤة (المعبودةإلسم  مخصص تصويرىك)

                                                                                                                                                    
جبانات الن أل، وذلك  المصرينلتحنيط عند ل اللجبانة وإله اوبيس الذي كان يعد حارسناإلله أ
لكن هذه  ،كانت تحلل األجسام التيكانت تقام في األرضي الجبلية بعيدا عن المياه  ة قديمًاالمصري

 جبل" بمعنى w-ft+ القيمة الصوتية لهذه التركيبة "تهزي" و" نرجارد"قرأ القراءة هجرت، و من ثم 
أما  ".الثعبان بلج"تعنى  التي و w-HfAt+رجح سليم حسن قراءة أخرى هي ، بينما " القرناءالحية 

سم ال األصوبالترجمة أن  ىأر" كهل" بيد أن ،"الثعبان بلج" هترجمو  w-ft+ االسمفقرأ  "همونتي"
 :راجع. "فتتآ" Atft ىهذا اإلقليم ه

Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, II, 68*72*; id, Egyptian Grammar, 476 (I g); 

Sethe, Urgeschichte und älteste Religion der Ägypter, §53; Montet, Géographie de 

L΄Égypte Ancienne II, 129; De Wit, Le rôle et le sens du lion dans l'Égypte ancienne, 298; 

Helck, «Gaue,» col. 389. 

 ؛45-  ، ص  9 القاهرة  أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني، ،سليم حسن :و كذا
 ، 99 اإلسكندرية  حكام األقاليم في مصر الفرعونية، ،السعديحسن محمد محيي الدين 

، مصر،   جالمدن الكبرى في مصر والشرق األدنى القديم،  ،مهران بيومى محمد؛   ص
 . 9- 9، ص999 اإلسكندرية 

23
 Dümichen, Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler III, pl. 81; Davies, rock 

tombs of Deir el Gebrâwi II, 43. 

 : راجععن اإلقليم    
حكام  ،السعدىمحمد محيي الدين  حسن ؛  -  ، ص أقسام مصر الجغرافية ،حسن سليم

في مصر والشرق األدنى القديم،  المدن الكبرى ،مهرانبيومى  محمد ؛9 -  ، ص االقاليم
األعالم فى مصر القديمة، رسالة دكتوراه لم تنشر بعد، جامعة  عبد هللا عبد الرازق،؛   -0 ص

 .  -  ، ص  00 الزقازيق 
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كما  الخلفية لحيوانا فخذفوق المؤخرة و ليس ملتفا حول  مرتفع بتقوسذيل ذات 
   .فنيًا تهو صورأ هشكل والهيروغليفية ألسد الذكر اعالمة تصوير فى هو المعتاد 

 شكال كتابتهأو المعبودة  اسم -7
مكتوبا فى جبانة مرارًا  وردالذى و    ،" ماتيت"اسم الربة كتابة  تتشابه

مع اسم الفت بشكل  ،بالشكل التالى الجيزة منذ عصر االسرة الخامسة 

 سدًاأيمثل كان الذى ربما و  هكذا اسمه كتب مؤنث مزدوج آخر معبود قديم 
هذه  اسم جذورأن يمكن القول ب   ،Kees" كيس"رأى و مثلما و من ثم  ؛و لبؤة
كالمعبودين  ،هااسبقسود ألمن ا ينقديم ينزوجكان امتدادًا و ذكرى لربما  الربة

ل مّثربما هكذا  اسمهان ، و أ(شو و تفنوت)   "ليونتوبولس" مدينة الذين كانا فى
 ذكر و ."(تفنوتو  شو)لألسدين تلك التى تنتمى "بمعنى  المؤنثة "النسبة"نوعا من 

ارتبطت فى البداية بشجرة أو ربما  "ماتيت"ن أ MaxMüller" 9" ماكس مولر
التى " بأنهاماتيت وصف هرام ألمتون اورد فى  شجيرة مقدسة، و زكى ذلك بنص

المذكورة فى متون " ماتيت"ألن  لم يلق قبوال، لكن هذا الرأى "بواب السماءأ رستح
فى عصر ن مخصص اسم المعبودة أو يالحظ  0 .اسم شجرة سوىلم تكن هرام ألا

و ملتف  مقوس بشكلراقدة ذات ذيل مرتفع  لبؤةكيكتب كان دائما ما الدولة القديمة 
هو وضع اختلف عن الصورة المعتادة لألسد أو اللبؤة فى مصر  و .مامألتجاه ا

   .(ـه-أ/ لوحة ) "محيت"و " ماتيت"القديمة و صورت به معبودتين فقط هما 
، "أسد"ماى بمعنى  mAiمشتق من الكلمة ،"مايتيت"أو ،"ماتيت"يبدو واضحا أن االسم 

و الذى يتضح معناه من مخصص األسد و الذى تأكد و ثبت بظهور هذا االسم 
الصورة المؤنثة المشتقة هى mAit " مايت"مقترنًا بصورة الحيوان، وكانت الكلمة 

                                                           
25
 Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi I, 18, 25, 34-35; II, 8, 10-11, 20- 21, 30-32, 

34, 43. 
26

 Wb II, 
 
34.

 

27
 Kees, Horus und Seth als Götterpaar II, 21. 

و كانت  ،"إقليم الطفل الملكي الشمالي"أى  Imty pHw "إمتى بحو"التاسع عشر االقليم سمى    
، و يعتقد انها كانت تقع "ليونتوبولس"، و سماها االغريق "إيمت"عاصمته تسمى بالمصرية القديمة 

، على مبعدة حوالى عشرة كيلومترات الى "كفر المقدام"، فى مجاورات بلدة "تل المقدام"فى مكان 
 :راجع. مدينة ميت غمر، إحدى مراكز محافظة الدقهلية الشرق من

Sethe, Urgeschichte und älteste Religion der Ägypter, 53, § 65; Montet, Géographie de 

L΄Égypte Ancienne I, 172-185; Helck, «Gaue,», col. 401. 

 .9  -    القديم، صالكبرى في مصر والشرق األدنى المدن  ،محمد بيومى مهران: و كذا
29

 Pyr. §1440e; Müller, Egyptian mythology, 135. 
30

 Speleers, Les Textes des Pyramides égyptiennes II, Vocabulaire, 41; De Wit, Le rôle et 

le sens du lion dans l'Égypte ancienne, 299; Mercer, The Pyramid Texts in Translation and 

Commentary I, 229; III, 703.  
31

 De Wit, Le rôle et le sens du lion dans l'Égypte ancienne, 298. 
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كان أحيانا يلحق به و يتتمه " ماى" mAiو االصطالح . و تعنى لبؤة" ماى"من 
اسم "بالوصف  (Wb) قاموس اللغة المصرية سجلت فىو التى " حزا"الكلمة 
و الذى كان يعنى " ما" mA و يبدو أن اصطالحا آخر مشابها و هو ". لألسود

و من جهة أخرى فقد كان    .المصرية القديمةوجد فى مفردات اللغة " حيوان"
، و الذى ارتبط "ماتيت"لمعبودة من اهو اإلله الذى يمثل الصورة المذكرة " ماتى"

عبر  "ماتيت"شكال التى كتب بها اسم ألتنوعت اقد و    .كمحارب" حورس"باإلله 
 كريستيان"رى يأو كما  "ماتيت"اسم و  .القديم المختلفة ىحقب التاريخ المصر

Chr. Leitz" اليتس
  

يعنى كان ربما  ،"مايتيت" MAity.tنطق قيمته الصوتية  
 (على هيئة أو) مثل التى هى"و أ "ذات الصلة باللبؤة؟"و أ" المرتبطة باللبؤة"

 Betsy "بيتسى برايان" افترضتهاغريبة نوعا ما لهذا االسم  قراءةو هناك    ."اللبؤة

M. Bryan ، قةّزَمالُميعنى " ماتيت"أن اسم و هى "The dismemberer".    فضال و
عبر التاريخ  "ماتيت"المعبودة طريقة كتابة اسم شكل و  عن ذلك فقد اختلف
فى المقصورة البيضاء اسمها فى عصر الدولة الوسطى ورد المصرى القديم، ف

فى و فى الدولة الحديثة ورد االسم    ،للملك سنوسرت االول بالشكل التالى 

، ُأرخ أيضا "ثو-ثو"رجل يدعى لعلى تمثال و ، هكذا معبد مدينة هابو 

( كتاب أو)، و فى بردية بدون مخصص هكذا كتب  بعصر الدولة الحديثة، 
الدينية الذى يعود للعصرين اليونانى و الرومانى كتب االسم  لألساطير تبتونيس

 هكذا و 9 ، وجد هكذا و فى معبد دندرة   ،هكذا 
   .هكذا االسم جل ُس دفوإبينما فى معبد  0 ،

 الهيئة -8
تلك و أقدمها  ولهاأو لعل  ؛أكثر من هيئةثار المصرية بآلعلى ا "ماتيت"صورت 
بيد  ،كاملة على هيئة حيوانيةكانت و عصر الدولة القديمة  فىالتى وردت  الصورة

على " ماتيت"حيث صورت  السم هذه المعبودة، فقط مستخدمة كمخصصنها كانت أ

                                                           
32
 Wassell, Ancient Egyptian fauna: a lexicographical study, 69. 

33
 Borghouts, Ancient Egyptian Magical Texts,112. 

34
 Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen III, 213, s.v. "MAityt" 

35
 Müller, Egyptian mythology, 135. 

36
 Bryan, «statuette of lion-headed goddesses,» 138-139. 

37
 Lacau, Chevrier, «Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak,» 227, pl.3. 

38
 Osing, Rosati, Papiri geroglifici e ieratici da Tebtynis, 141, pl. 19, 2, 14. 

39
 Cauville, Le temple de Dendara X/1

 
: composition hiéroglyphique, 219, 2; X/2: 

photographies, pl. 103. 
40
 Cauville, Le temple de Dendara X/1,

 
326, 10. 

41
 Rochemonteix, Chassinat, Le temple d’Edfou I, 394, 16. 
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لهة المسمىاآلدة فوق حامل رموز االقاليم و شكل لبؤة راق


 iAt "إيات"   
ه الصورة و هذ   .تجاه االمام مائالو مرتفعا و أبَتقِوس بينما صور ذيلها منتصبا 

تطابق مع تكاد تكثيرا بل  تبهتشا( بدون الحامل)ماتيت لمخصص  الحيوانية
صورتها  كما وردت( قوائم المنحنية فوق ظهرهابدون ال)" محيت" ةلهإلمخصص ا

الخاصة  تهامثلأفضل أروع و أمن التى كان و  ،فى عصر الدولة القديمكثيرا 
" رع-حسى"لوحات ما ورد على  فى عصر الدولة القديمة،" محيت" لمعبودةبا

لوحة )   .(زوسرالملك فترة حكم )االسرة الثالثة الخشبية، و الذى عاش فى عصر 
-وب" الحجر الجيرى الملون لألميرمن النقش الذى ورد على لوحة و كذلك ( ب/ 
 .(د-ج/ لوحة )   ،(إبان حكم الملك خوفو)من عصر االسرة الرابعة  "نفرت-م

على هيئة امرأة برأس تصور  و ما بعدهاعصر الدولة الحديثة  فى" ماتيت"أصبحت 
 -المعبد الرئيس)معبد مدينة هابو  على أحد جدرانجل خالل نقش ُسفظهرت ، لبؤة

يمن ألالجزء ايصور و  .نصف بشريةعلى هيئة  (الحائط الشمالى -شرفات السطح
أو )نمتى "لإلله  قربانا سائالالبخور و  ًاقدممالمشهد الملك رمسيس الثالث من 
، و "ماتيت"الربة  و من خلفهقاليم مصر العليا أقليم الثانى عشر من إلرب ا" (عنتى
 الشمس قرص رأسها يعلوذات فم مغلق و س لبؤة أرلها واقفة  امرأةك رتوُِّصالتى 

منذ عصر فقط أضيف لصورتها ربما و الذى  ،(كوبراال)الصل الملكى المزين ب
-باليد اليمنى و ،  wAD"چواد"صولجان الـ ىو تمسك بيدها اليسر ،الحديثة ةالدول

                                                           
42

 Loret, «Le mot 

  ,» 87-94; Wb I, 26; Gardiner, Egyptian Grammar, 502 (R12), 

550; Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, 7; Hannig, Die Sprache der 

Pharaonen Großes Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch, 22.    
43

 Wb II, 
 
34. 

فى قبره فى سقارة؛ عثر مارييت على خمس منها عثر عليها ست لوحات من خشب السنط،    
، و جميعها محفوظ اآلن فى   9 يبل علي السادسة فى عام و، و عثر چيمس ك    عام 

 :المتحف المصرى بالقاهرة، راجع
Quibell, Excavations at Saqqara 5 (1911-1912), 40, pl. 30; Borchardt Denkmäler des 

Alten Reiches (ausser den Statuen) im Museum von Kairo, Nr. 1295-1808 I, 108-111, pl. 

25-27; Capart, L’art egyptien 3, pl. 407; PM III, 439; Saleh, Sourouzian, The Egyptian 

Museum Cairo: Official Catalogue, no. 21; Labbé-Toutée, Egyptian Art in the Age of the 

Pyramids, 188 (Cat. no. 17). 
ن فى آلو هى محفوظة ا (G 1201)اللوحة وجدت فى واجهة مصطبته فى الجيزة    

فوبى أبيرسون هيرست  Phoebe Apperson Hearst Museum of Anthropologyمتحف
 :راجع. (19825-6)لألنثربولوجيا بجامعة كاليفورنيا ببيركلى تحت رقم 

Lutz, Egyptian Tomb Steles and Offering Stones of the Museum of Anthropology and 

Ethnology of the University of California, no. I (48), pl. I; Reisner, A History of the Giza 

Necropolis I, 193(17), 203(1), 385-387; Der Manuelian, «The Problem of the Giza Slab 

Stelae,» 122, I24; Ranke, PN, 78 (3); PM III, 57; Ziegler, Egyptian Art in the Age of the 

Pyramids, 245-246 (Cat. no. 52). 
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نه أالحق  و   .لها ينمميز ينرمزا مبوصفه" عنخ"عالمة الـ -المرسلة بجانبها
لوحة ) "ماتيت"للمعبودة األخيرة  هذه الصورةبين  التفريقيصعب من الناحية الفنية 

و  "سخمت"مثل  المعبودات األخريات الالئي صورن برأس لبؤة و بين صور ،(أ/ 
 :"ماتيت"فوق صورة  التالى صالن سجلقد و  .و غيرها "باستت"

 
(6) +d mdw in MAty.t (7) di.n(.i) n.k Hbw-sd aSAt wrwt, (8) di.n(.i) n.k Awt-ib 
nb(t), (9) di.n(.i) n.k qn nb, (10) di.n(.i) n.k snb nb 

عديدة أعطيتك أعياد سد ( 1)بواسطة ماتيت، ( روايةأو  قول أو كالم)تالوة ( 6)"
أعطيتك ( 71)، الشجاعةكل  أعطيتك( 9)، السعادةكل أعطيتك ( 8)عظيمة،  )و(

 ."الصحةكل 
صورت دندرة و تحديدًا فى معبد  ،كذلكالرومانى  و اليونانى ينو فى العصر

بهيئتين  ماتيت مرتين فى المقصورة الثالثة من المقاصير األوزيرية فى معبد دندرة
منتصف ارتفاع المدخل أو الباب المؤدى يقارب  ستوىمباألولى نقشت ، مختلفتين
كحامية على الجانب الشرقى لمدخل الحجرة  "ماتيت"صورت  ، حيثللمقصورة

و هى  ،لبؤة مسلحة بسكينينس أامرأة برعلى هيئة ( الجدار الجنوبى الشرقى)
" ماتيت"، لكن على الجانب الغربى المقابل "سخمت"التى صورت بها  نفسهاالطريقة 

و عنون النقش  .(، بأ/ لوحة ) صورت مرتدية تاج اآلتف ذى التفاصيل الدقيقة
   :الذى تهشم جزء منه بالنص التالى

 

 

 
(92)[………….](93)[…..] .s xnt Axt-nHH, (94) sSm smAyw @r-n-Hr (95) m xbt 
n aq.f r AbDw Dt (96) …… (97)Aw n Dt Sad(.i) XAt.k m-Xnw xbt: n pr<.f> im.s 

                                                           
46 Medinet Habu VII, pl. 544A.  
47

 Cauville, Le temple de Dendara X/1, 215, 9-11; X/2, pl. 102; 131; Ead, Le temple de 

Dendara. Les chapelles osiriennes. Transcription et traduction, 113. 
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التى أوصلت شريك ( 95)أفق األبدية،  (أو أمام) عند( ]...[ 99) ...[...(]99)"
و أ)يدخل  ملالذى هو هذا و  xbt،58" خبت"الـإلى ( 94)( له ستإلا)=الرعب 
و لألبد ( 91)( العمود األول من الكالم مهشم) (96) .أبيدوس الى األبد( يصل الى

 9 ".يخرج منه م، و ل"خبت"جثمانك داخل  تقطع
فى السجل الثانى من المقصورة األوزيرية الثالثة، على الجدار الشمالى الشرقى و 

خرى لكنها هذه المرة على أمرة  "ماتيت"صورت  من الجانب الغربى للمقصورة
الجهة فى التى صورت  ،"محيت"مع االلهة هيئة حيوانية كاملة و بشكل متناسق 

و هما يحميان جثمان أوزير، راقدتين على  ،بالطريقة ذاتها لهذا المشهدالمقابلة 
قاعدة مستطيلة و يقف من خلفها طائر جارح يبدو على هيئة  تينمقدس تينمقصور

ناشر جناحيه فى وضع الحماية، و قد صورت ماتيت ( حورس)أنه ابن إيزيس 
حظ و بتفاصيل دقيقة يال أفقييين،ش كب نىقرمرتدية تاج اآلتف الموضوع فوق 

ذا الذيل المرتفع بتقوس وجود المخصص الذى يشير السمها متخذا الشكل الحيوانى 
و النقش هذا فى ن ذيلها أكما كان فى عصر الدولة القديمة، بيد  فى اتجاه األمام

ال يلتف بشكل مقوس و مرتفع فوق ظهرها الذى يصورها فوق القاعدة المستطيلة 
الخلف فى مرة أخرى باتجاه و تحديدا فخذها و إنما يلتف حول مؤخرتها و يعود أ

أن من  تحذيرتكون غاضبة و ربما يشير ذلك للوضع يشبه وضع القطة عندما 
النص  صحب هذا المشهدقد و  0 .(ب-أ/ لوحة ) غضبة هذا الحارس شديدة

   :التالى

 

                                                           
  

هو المكان الذى كان ينفذ فيه حكم اإلعدام حيث يلقى األعداء فيه حتفهم، فيلقى فيه " خبت"الـ  
مثل " خبت"، و هناك آلهة معينة ارتبطت بالـ"أبو فيس"المتمردون و يدمرون، و هناك يقتل 

أطلق على بيت  والشرقيين، " خبت"و الربة التى تهيمن على محيت، و التى اعتبرت السيدة أ
، و "خبت"الشرقى، و أحيانا يقال أن الملك يرى أعداءه فى الـ" خبت"الذبح فى معبد إفو اسم الـ

" خبت"الـ، أى أن ، و إن كان المخصص يتغير أحيانا إلى عادة ما يلحق الكلمة مخصص
 .هو المكان الذى كان يتم فيه احتجاز أو قتل و التخلص من األعداء من البشر و اآللهة

Wb III, 252(9-14) MK; Wilson, A Ptolemaic Lexikon, 719. 
استخدام صيغة المستقبل عند ترجمتها الجزء األخير من هذا  Cauville" سيلڤى كوڤى"فضلت  9 

( 96. )أبيدوس الى األبد( أو يصل الى)و هذا هو الذى لن يدخل : "يلىالنص فصار وفقها كما 

، و لن يخرج "خبت"و لألبد سوف أقطع جثمانك داخل ( 91( )العمود األول من الكالم مهشم)
 ".منه

Cauville, Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes. Transcription et traduction, 

113. 
50

 Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen III, 213; Corteggiani, 

L'Egypte ancienne et ses dieux, 312. 
51
 Cauville, Le temple de Dendara X/1, 219, 2; X/2, pl. 103; 132; Ead, Le temple de 

Dendara. Les chapelles osiriennes. Transcription et traduction, 115. 
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(25) +d  mdw in MAityt  (26) Hry-ib, &ni, Spst wsrt xnt Pr-^pst, (27) rdi %tS 
Hr xbt, n pr.f im.s, n aq.f (28)r AbDw Dt   

 التى أخذت مكانا فىحرفيا )القاطنة فى ثنى ( 96)، بواسطة ماتيت تالوة( 94)"
و التى ( 91)، (حتحور)= فى معبد المبجلة  49، المبجلة و القوية(ثنىإقليم  قلب

يخرج منه،  مو ل ،xbt" خبت"ـال الىست  (أو التى أوصلت)وضع تسببت فى 
  ".يدخل أبيدوس الى األبد مو ل( 98)
 ائفالوظو  لقابألا -9
 :بالطقوس الدينية رتبطةالمناظر المالنصوص و ماتيت فى   - 

 :و مثال ذلك الدينية الطقوسالمتعلقة بمناظر الكإحدى اإللهات فى " ماتيت"ورد اسم 
كثيرًا فى نصوص وردت بشكل خاص من جبانة دير " ماتيت"ذكرت  2-1-1

، حيث تكررت عبارات وصف فيها المتوفى وتىفى سياق عالقتها بالم   الجبراوى
مدينة ( أو سيدة)المبرأ من قبل ماتيت ربة "بمعنى  imAxw xr MAtyt nbt IAkm.t بأنه 

 ".  إياكمت

" ثو-ثو"فى سياق مشابه هناك نص ورد منقوشا على تمثال لرجل يدعى  2-1-8
 تصفوو فيها " حتب دى نسو"ُأرخ بعصر الدولة الحديثة يحمل صيغة التقدمة 

   :، و النص يقول"دبنو( مدينة)ربة "بانها " ماتيت"

                                                           
به معبودات كثيرات بشكل متكرر، و ثبت منذ عصر الدولة الوسطى و استمر وصفت نعت  28

حتى العصرين اليونانى و الرومانى، و كانت ماتيت و حتحور و باستت و محيت و ماعت و 
و قد وصفت به ماتيت نصوص ُأرخت . موت من بين اآللهات الالتى حملن تلك الصفة

 .اليونانى و الرومانىبالعصرين 
Wb I, 363 98-12); Wilson, A Ptolemaic Lexikon, 258; Leitz, Lexikon der ägyptischen 

Götter und Götterbezeichnungen II, 579-580, et n. 102. 
 :دير الجبراوى راجععن    

Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi I-II; PM IV, 243-246; Beinlich, «Deir el-

Gabrawi,» col. 1027-1028; N. Kanawati, Deir el-Gabrawi I, 11-20; Moreno García, Juan 

Carlos, «Deir el-Gabrawi,» 1-5. 

و شفيق فريد،  حبشي، ترجمة لبيب 8ج النيل،  وادياآلثار المصرية في  ،جيمس بيكي: و كذا
  .801-122، ص 1222القاهرة 

 .ثار المصرية مع نهاية عصر االسرة الثالثةآلالمكان على اقدم ذكر لهذا أورد    
Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funéraires sous l'Ancien Empire Égyptien, 450; 

Helck, Die altägyptischen Gaue, 101. 
تمثال صغير الحجم من الجرانيت االشيب أو الرمادى لرجل يجلس على كرسى كان يحمل    

لقب المشرف على الورش، أغلب الظن أنه عاش فى عصر الملكة حتشبسوت، يبلغ ارتفاع 
سم ، و هو محفوظ االن فى متحف   2  سم، بينما العمق   2  سم، و عرضه   2  التمثال 
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(1) Htp di nsw Nmty (nb) Atft $nmw ^As(?)-Htp (2) MAty.t nbt _bnw di.s xA m 
(3) t Hnqt… 

( 9)حوتب  ؟شاس "خنوم"قليم حفات الى إقربان يقدمه الملك إلى نمتى سيد ( 7)"
من الخبز و ( 9)دبنو، فليعطوا آالف المقادير ( مدينة( )أو ربة)و ماتيت سيدة 

 ."..الجعة 
فى يزيس فى أحد المشاهد الطقسية إ لإللهةكوصف و تعريف ماتيت ذكرت  2-1-2

حيث صور فى السجل الثالث على الجدار  .عين اأُلوچاتتقديم المتعلقة ب دفوإمعبد 
لإللهين " األوچات"عين مشهد مزدوج يصور الملك مقدما " مين"الغربى لحجرة 

   .ماتيتالمتمثلة فى   "إيزيس"و " مين"

 

 
(8) +d mdw in Ast wrt m MAty.t sA (9) Mnw Hr xnd, swr snD.f m ibw nTrw, 
(10) Dsr  Sfyt.k xr nTrwt,  (11) di.i n.k xa m HqA PsSty iTi.k Hry r-Dr.  

فوق السلم، والتي " مين"( 9)التي تحمي " ماتيت"كـالعظيمة  بواسطة آسة تالوة"
نني إ( 77)لهات، آلا أمامالتي تقدس هيبتك  و( 71)تعظم مهابته في قلوب األلهة، 

 ".تقبض على الكون لكى( مصر) للشطرينهبك التجلي كحاكم أ

فى السجل الثالث من الحائط فى معبد دندرة  " ماتيت" تذكر 3-1-4
عند  "Ć"الحرف الالتينى ب مز لهاالتى ُرالجانبية الثالثة، للحجرة  جنوبىال
فى سياق طقسة  ،() التى كانت تسمى   ،"مارييت"عند " H" و   ،"شاسينا"

و قد ُعنون هذا المشهد ، "أغسطس"الملك هنا تقديم الدهان العطرى التى يقوم بها 
و هى واحدة من صيغتين كانتا تعبران عن غرض ) Hnk mDt بعبارة 

 مشهد ظهرو ي، (ir mDt، أما األخرى فكانت mDtتقدمة الزيت أو الدهان العطرى 

                                                                                                                                                    

يبدو أن صاحب هذا التمثال كان مقيما أو من . 1978.38))م تحت رقبوسطن للفنون الجميلة 

مواطنى االقليم الثانى عشر من أقاليم الصعيد، و ربما قدم هذا التمثال من جبانة دير الجبراوى، و 
غير المعروف هو االسم " دبنو"الذى تعتبر مدينة أبنوب هى المدينة الرئيسة فيه، بل و ربما ان اسم 

 :راجع. أبنوب الحديثالذى اشتق منه اسم 
Simpson, «Egyptian Statuary of Courtiers in Dynasty 18,» 42-44, figs. 13-16; PM VIII, 

544, 801-626-120 (online version). 
و " فيلوباتر"، و تحوى نقوشا تخص بطلميوس الرابع "شاسينا"عند ( O)الحجرة الرمز  ذتأخ   

 ".يورجتيس الثانى"بطلميوس السابع 
Piehl, Inscriptions hiéroglyphiques recueillies en Europe et en Égypte II, pl. XLIX; de 

Rochemonteix, Chassinat, Le temple d’Edfou I, 394, 16, pl. XXXIIa; PM VI, 143 (188). 
57

 Chassinat, Le temple de Dendara I, pl. XLV. 
58

 Mariette, Dendérah : description générale du grand temple de cette ville, I, pl. 59-62. 
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 واقفًا أمام اإللهة إيزيس و اإلله أوزير، الجالسين على عرشيهما،الملك  التقدمة
يا "إيزيس بقوله الربة خاطبا و م  الشكل يأخذان للعطور فى يديه إناءين حاماًل
ربة الزيت المقدس أو "بالنعت " ماتيت" ربما ُقصدت و هنا 9 ،(ب/  لوحة)" ماتيت

الذى ظهر فى العصرين اليونانى و و ، لكن هذا اللقب، "mDt الدهان المسمى
اإللهتين على فى أكثر من موضع ُأطلق فى نصوص معبد دندرة  الرومانى،

و  0 ،"حتحور" كذلك على الربة و ،على األرجح ، و هى المقصودة هنا"إيزيس"
   :يقول النص

 

 
Nswt-bity (        ) sA-Ra (        ) (5) Dd mdw ii sp-sn r.T (or ii xr.T) MAty.t nbt 
mD(t); bikt nTryt m tA-nTr ; in.i n.T mrHt Tni iwn m kAt nt nwd Twt wrt nbt mrt 
nfrt Hr nbt Awt.s. 

الحضور الحضور : رواية( 4) ابن رع فلىالعليا والس مصرملك "
سيدة الدهان يا " ماتيت"يا  (أتى بواسطتك) من أجلك (مرتينأو الحضور )

الزيت  لكحضر أالصقرة المقدسة في أرض اإلله، انني أيتها  mDt ،69العطري
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 Daumas, Dendara IX, 219-220, pl. DCCCCXXIII (Tableau Ć. s. 3. d. I.). 
60
 Chassinat, Dendara II, 42 (6), 80 (8-9); III, 22 (11); IV, 103 (14-15), 105 (6), 180 (8); 

Daumas, Dendara IX, 220 (5); Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und 

Götterbezeichnungen IV, 69. 
التجلى أو ( أو قاعة)تفتح على صالة ( الشرق)الثالثة من الناحية اليمنى الجانبية الحجرة    

و للحجرة بابان أحدهما يفتح على الصالة . الظهور، قريبا جدا من الجدار الجنوبى لهذه الحجرة
(Z)، مر و اآلخر على الم(Ć-H) الذى يسمح بالخروج من المعبد. 

Daumas, Le Temple de Dendara IX, 220, 4-6, pl. DCCCCXXIII; PM VI, 53. 
 الصناعية العطرية الخامات كأحد القديمة الدولة عصر منذ mDt العطري ظهر الدهان   

 و الفم، فتح عملية أثناء الجنائزية و كذلك فى الطقوس بالمعابد، الدينية الطقوس في المستخدمة
 شبه قوام ذا كان و األخرى العطرية الخامات بعض اليه مضاف األبقار دهن من يصنع كان

و  بعينه، محدد عطري مركب الى ال تشير الحديثة الدولة عصر منذ mDt كلمة و أصبحت سائل،
 فيو  .المعبد طقوس ضمن المستخدمة العطرية والزيوت الدهانات من مختلف عدد إلى إنما

 mDtأضيف و قد  .العطور تقدمة في هى التى تستخدم الشكل  تأخذ التي كانت اآلنية الغالب
لالستخدام " مدچت"للزيوت السبعة المقدسة المعروفة عندما أصبحت عشرا، و كان هناك زيت 

 حجرة في يصنع البطلمي فى العصر mDt العطري الدهان كانو . خرى لألعيادأنواع أاليومى و 
 يصنعه كان أنه الى النصوص تشير الذي" شسمو" االله اشراف تحت المعبد داخل is المعمل
 : راجعو طقسة تقدمته عن هذا الدهان المقدس  .فيه بيديه

Wb II,185(11-19); Manniche, Sacred luxuries: fragrance, aromatherapy and cosmetics in 

ancient Egypt, 43-54. 
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أيتها الهيئة  (.شسمو= مقطر العطور)العطري مميز اللون كعمل خاص بالمقطر 
 أى اتساعهاقدر السيدة ب: حرفيا)سيدة الكل العظيمة سيدة الحب، جميلة الوجه، 

 ."(اتساع االرض
مبراطور إلاماميزي )الرومانى    بيت الوالدةقدس أقداس من نص ورد  3-1-5

و جاء و تحديدا على الجزء السفلى للجدار الشمالى، ، فى معبد دندرة( تراچان
الالئى يرتدين  من اإللهات، و وكبم وسطتسير " ماتيت"مرافقا لمشهد يصور 

، (تاج حتحور)كل منها مصور على هيئة قرص الشمس المحاط بقرنى بقرة  ا،تيجان
، باأليدى اليسرى و سعف النخيل ،(السستروم)الصالصل بأيديهن اليمنى يحملن و 

و يقول    ،اإللهى طفلأتين من كل أنحاء مصر ليساعدن فى والدة الو هذه اآللهات 
   :النص

 
(39) +d mdw in MAtyt xnty pr-nTr  (40) aDaD nt Xnty.k m-xnt PsDt 

التي تفرح بتمثالك وسط ( 51)، متصدرة المعبد" ماتيت"بواسطة  تالوة( 99)"
 ."التاسوع

 :ماتيت فى سياق نصوص و إشارات جغرافية 2-8
فى عدد من ألماكن  جغرافيةشارات إو كذلك فى سياق نصوص " ماتيت"ذكر اسم 

 :و من ذلك قاليم المصرية القديمة،ألا
أو القرى التى ذكرت متضمنا فى أسماء بعض الضيعات " ماتيت"ورد اسم  2-8-1

فى قاموسه  Brugsch" بروغش"حيث أورد    فى مصادر عصر الدولة القديمة،

 r-ikAw mry@ اسمين لقريتين؛ األولى سميت   الجغرافى

MAty.t  سابع  ،(أو منكريس) حور-كاو-منللملك " قرية محبوب ماتيت"بمعنى
 Issi mry MAty.t بينما كان اسم األخرى    األسره الخامسة،ملوك 

                                                                                                                                                    

بمعبد دندرة، رسالة دكتوراه لم [ G]، أعمدة الصالة الكبرى سيد جاد المولى محمد رجب: و كذا
 .   -   ، ص   0 كلية اآلداب، جامعة أسيوط تنشر بعد، 

22
من أهم السمات المميزة للمعابد المصرية فى العصر المتأخر و فى  Mammisi" ماميزى"كانت بيوت الوالدة  

اليونانى و الرومانى، حيث كانت تعتبر بمثابة معابد صغيرة فى حد ذاتها، و تمثل معظم المناظر العصؤين 

المصورة على جدرانها مشاهد تتعلق بوالدة و تربية الطفل اإللهى، أحد أعضاء الثالوث المحلى، و حيث كان 

 .الملك يمثل الطفل االلهى فقد اعتبرت بيوت الوالدة مكانا لعبادة الملك أيضا
Kockelmann, «Mammisi (Birth House),» 1-7. 
64

 PM VI, 105; S. Cauville, Le Temple de Dendera, Guide archéologique, 95-96. 
65 Daumas, Les mammisis de Dendara, 124(2), pl. LX. 
66
 Jacquet-Gordon, «Les noms des domaines funéraires sous l'Ancien Empire Égyptien,» 

94, 309; De Wit, Le rôle et le sens du lion dans l'Égypte ancienne, 299. 
67

 Brugsch, Dictionnaire géographique de l’ancienne Égypte, 313, 1216.   
68

 von Beckerath, Handbuch der ägyptischen Königsnamen, 55, 183 (no. 7, E1).  
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و ربما كان . ملوك األسره الخامسة ثامنإسسى،  للملك" محبوب ماتيتقرية "بمعنى 
 .االسمين لمكان واحد

صورت ماتيت فى القائمة الجغرافية المسجلة على المقصورة البيضاء للملك  2-8-8
 9 .سنوسرت األول بوصفها إلهة االقليم الثانى عشر من أقاليم مصر العليا

فى قاليم ألآلهة ايصور لهات المعبد فى موكب إ كإحدى "ماتيت" اسم ورد 2-8-2
    .NTrwy روىثن يسمىالذى كان و  0 قاليم مصر العلياأقليم الخامس من إلا

 

 
(31) +d mdw in Mnw n [Gbtyw .....] TAy ntrw, nw nfr nb Pwnt. (Dend, I, 99) 
Rdt anx wAs n Nbwt nbt Iwnt:  (34) ii.n.i xr.T @t-Hr nbt Iwnt, MAtyt xnt @t-
Awt-ib, in.i n.t [.........] nTryw, i[w.t] anx.ti, wsr.ti Dt. 

، الصياد (أكثر اآللهة فحولة: حرفيا)ذكر اآللهة ، [.......طفق]بواسطة مين  تالوة"
، أمامكأتيت ( 95): عطى الحياة و القوة، للذهبية ربة إيونيتلتالماهر رب بونت، 

[ ........]أحضرت لك ربة إيونيت، يا ماتيت فى معبد السعادة، يا يا حتحور، 
 ".القداسة لكى تحيي قوية الى األبد

هذه الحالة االله  ىف كانالذى  معبد والأم إلله كذلك بوصفها " ماتيت"ذكرت  2-8-2
 ،wr -3&ور-تا الذى كان يسمى قاليم مصر العلياأوزير فى االقليم الثامن من أ

 تحرقالتى  مهأبأنها    "بالكرنك" بتإ"اإللهة ورد فى معبد وصفها نص حيث 
(Am) فيقول النصأعدائه ،:   
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 Lacau, Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak, 227, pl. 3.  
 ،Gbtyw" وجبتو أو جبتي"عاصمة لهذا اإلقليم، و كانت تسمى فى المصرية القديمة  "قفط" كانت مدينة 0 

   و تقع على مبعدة " . قفط"، و عند العرب "قبط"أو " قفط " و فى القبطية " كوبتوس"و فى اإلغريقية 
و كانت قفط . و هى اآلن أحد مراكز محافظة قنا. عبر النهر" نوبت " كيال جنوبى قنا، فى مقابل مدينة 

ى الذهبية، ثم سماها اإلغريق ربما بمعن" نوبت"أو " نبت"أحد ثالثة عواصم لإلقليم الخامس هذا، أولها 
و كانت . كيال إلى الجنوب منها مدينـة طوخ الحالية  ، و قامت على أطاللها أو على مبعدة " أمبوس"

 : راجع. كيال جنوبى قنا   عاصمة اإلقليم بعد نوبت هى مدينة قوص على مبعدة 
 .22-22ق ، ص المرجع الساب ،؛ محمد بيومى مهران22-28المرجع السابق، ص ،سليم حسن 

71
 Chassinat, Le temple de Dendara I, 98(12)-99(1); Cauville, Dendara I, Traduction, 150-

151. 
معبد االلهة إبت الى الجنوب الغربى من منطقة معابد الكرنك، مباشرة الى الغرب من معبد يقع    

، التى كانت "إبت"الذى اعتبر هنا ابنا لإللهة " أوزير"و " إبت"خنسو، و قد كرس لعبادة االلهة 
أن يعتقد أى العظيمة، " ورت-تا"المعروفة فى النصوص القديمة باسم تمثل على هيئة فرس النهر و 

، ثم زيد فيه فى عصر بطلميوس الثالث، ثم عدل فيه و " نختنبو"الذى بناه فى األصل هو الملك 
وهو يحتوى على بهو أعمدة، ". يورجيتس الثانى"المعروف باسم " بطلميوس الثامن"أضاف اليه 

داً راق" أوزير"توجد بالحجرة الواقعة على يسار البهو صورة  و. وتحمل أعمدته الطابع اليونانى
َصت . تبكيانه" نفتيس"و" إيزيس"على سريره، وإلى جانبه  أما الحجرة التى على اليمين فقد ُخصِّ
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 (5) In.f n.k ḥapy Agb ẖr ḥtpw.f srf(w) n(n) wn ḫsd.sn jw.f m  
(6) TA-wr niwt ḫpr msḫnt 4 m sA.k it.k ^w ḥr rdt n.k mḥyt 
(7) mwt.k MAjtyt ḥr Am ḫftyw.k ntk Abḏw aA sšm TAwy wbn m pt r mAA ir~n.f 

ا نهإ، (قرابينهأو )خيراته ليجلب لك الفيضان محمال ب( 4) (أى القيصر)[ جاء]لقد "

" مسخنت"لهات إلاو الجعارين،  ةمدين( ور-اإلقليم الثنى تا) ثنى( 6)فقط من 
" ماتيت" أمك و تحرق ( 1)األربع يحمينك، و أبوك شو يعطيك ريح الشمال، 

نت السمكة العظيمة، التى ترشد األرضين، التى تشرق فى السماء أ، انك أعداءك
 ."لكى ُترى

قليم الثانى إلاباألساطير الدينية التى ترتبط بتعلق ت وصسياق نصو فى  2-8-2
 تبتونيسمعبد دينية من  اتعلى بردي ات تفاصيلهورد ،قاليم مصر العلياأعشر من 

Tebtunis ( البريجاتأم)   اسم باصطالحا  هذه البرديات عرفتوقد    ،بالفيوم

                                                                                                                                                    

عن  .وهناك باب يؤدى إلى الهيكل الذى كان يوضع فيه تمثال هذه اإللهة". حورس"لمناظر ميالد 
 : هذا المعبد، راجع

De Wit, Les Inscriptions du temple d'Opet, à Karnak, BiAeg 11; PM II, 244-255; 

Wilkinson, The complete temples of ancient Egypt, 68, 162.  

 .   -   ، 990 تاريخ العمارة فى مصر القديمة، األقصر، القاهرة سيد توفيق، : و كذا
73

 PM II
2
, 252 (57); G. Legrain, «Le temple et les chapelles d’Osiris à Karna II,», 71; De 

Wit, Les inscriptions du temple d’Opet, à Karnak, 213 (gauche); id, Les inscriptions du 

temple d’Opet, à Karnak II, BiAeg 12, pl. 20; Cauville, «Les inscriptions géographiques 

relatives au nome tentyrite,»  78, 81; Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und 

Götterbezeichnungen III, 213; id, Geographisch-osirianische Prozessionen aus Philae, 

Dendara und Athribis. Soubassementstudien II, 111, 114; Tattko, «Die hydrologischen 

Prozessionen-Verkörperungen einzelner Aspekte der Nilflut und des Fruchtlands in den 

Soubassements der Tempel der griechisch-römischen Zeit,», 378. 
  
 ريجاتأم الَبتقع بقايا مدينة تبتونيس القديمة فى الزاوية الجنوبية الغربية من إقليم الفيوم ناحية  

تقع أم  و، A-nbt-&n& أو" دبن-پتـ" p-dbn&بالمصرية القديمة  بمركز إطسا بالفيوم،( أو تل القمقم)
كم جنوب غرب مدينة الفيوم بالقرب من قرية قصر الباسل وكانت على  0 البريجات على بعد 

في  و ازدهرتوكان بها معبد أيام األسرة الثانية عشر ( قارون)شاطىء بحيرة موريس القديمة 
و قد كشف فى هذا الموقع عن عدد من البرديات من العصرين . الرومانىو اليونانى ين العصر

 :راجع. يونانى و الرومانى، و تشتهر بأنها كانت مستودعا للتماسيح المحنطةال
Helck, «Tebtynis,» col. 245-246. 

http://www.cfeetk.cnrs.fr/index.php?page=document&n=758
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منها و  The Tebtunis Mythological Manual" الدينية لألساطير كتاب تبتونيس"
 :يقول  نص

 

 
(15) MAty.t SAit Hr xt Hr sHri n.f SmAyw.f 

 "الشما"رواح أ ءه لهعداأتطارد التى  اآلثار،، فوق   ماتيت الخنزيرة( 74)"

 18"(SmAyw.f) 11لشريرةا

                                                                                                                                                    

، ترجمة لبيب حبشى و شفيق فريد،  ، اآلثار المصرية فى وادى النيل، ج جيمس بيكى: و كذا

  . 1، ص 444 القاهرة 
 من The Tebtunis Mythological Manual لألساطير الدينية" تبتونيس"عرف ما يسمى كتاب    

أم البرجات أو )القديمة " تبتونيس"عدة مخطوطات أو برديات عثر عليها فى اطالل معبد مدينة 
و احداها محفوظة . ، و جميعها كتبت بالخط الهيراطى، و تؤرخ بالقرن الثانى الميالدى(البريجات

و هى )اخريات فى متحف كوبنهاجن برديات  و ثالث( PSI inv. I 72)فلورنسا االن فى متحف 
أما األخيرة فمكان حفظها غير معروف؟ و (  9 و   9 و   0 البرديات المسماة كارلسبرج 

و . البرديات تغطى أساطير ترتبط باألقاليم من السابع و حتى السادس عشر من أقاليم مصر العليا
و لسوء الحظ فان األساطير . ماعتمد و لو جزئيا على مصدر قدي" تبتونيس"فيما يبدو فإن كتاب 

المتعلقة باألقاليم االولى فى البرديات وجدت مهشمة الى حد بعيد، غير أن أول اقليم يتيح النص 
، و الذى كانت "آتفت"المحفوظ له دراسة تفصيلية له هو اإلقليم الثانى عشر من أقاليم مصر العليا 

و " حورس"فصل بمغامرات اآللهة و يتصل الجزء الرئيس من ال". نمتى-بر"عاصمته تسمى 
و يتضمن الكتاب أسطورتين رئيستين ارتبطتا بنمتى؛ األولى تتعلق بالصراع بين ". أوخ"و " نمتى"

" نمتى"، أما األخرى فترتبط بقطع (المعداوى)النوتى  حورس و ست، و فيها كان نمتى يلعب دور
أثناء اشتباكه مع  بالحربةست  اللحظة التى كانت فيها إيزيس تحاول أن تطعنرأس أمه، وهى 

لخطأ، فى إحدى من مراحل الصراع بين حورس و ست، لكنها تطعن حورس با قتالابنها في 
 :راجع. بقرةرأس إيزيس برأس  تحوتو يستبدل . الغضبمما يجعله يقطع رأسها في نوبة من 

Osing, Rosati, Papiri geroglifici e ieratici da Tebtynis, 141, pl. 19, 2, 14; Jørgensen, 

Egyptian Mythological Manuals, 43-55, 223-240. 
الدينية تظهر الخنزير كحيوان ضار و قذر و غير محبب إال على الرغم ان أغلب النصوص  22

مع هذا الشكل فان المصرى القديم اعتبر أنثى الخنزير حيوانا مقدسا لإللهة  انه و جنبا الى جنب
و غالبا ما كانت تمثل على هيئة تمائم تثقب للتعليق كتعاويذ واقية من الشرور و جالبة . إيزيس

 :رمزيته راجععن الخنزير و . للحظ السعيد
W. R. Dawson, «The Pig in Ancient Egypt: A Commentary on Two Passages of 

Herodotus’,» The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 3 (Jul., 

1928), 597-608; Helck, «Schwein,» col. 762-763; Houlihan, «Pigs,» 47-48; Jørgensen, 

Egyptian Mythological Manuals, 279-280. 
أو جان ال ترتبط بعقيدة ما، و دائما ما تسأل النصوص الدينية ( مقدسة)هى أرواح  "SmAw"الـ   

ربما اشتق . الحماية منها، و كذلك تظهرها النصوص السحرية كشياطين أمراض تنشر األوبئة
و كانت هذه االرواح تحت سيطرة إلهات ". أجانب"الذى يعنى  "SmAw"اسمها من اإلصطالح 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9


 71حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

882 

و لكنها فى هذه المرة فى ، "ماتيت"ت ذكرتبتونيس  بمن كتاخر آو فى موضع    
 9 :النص الثانى كإيزيس و نفتيس، حيث يقول متن ها السريةهيئت

 

 
 (19) Sd n.f MAty.(t) m sStA.s Ast Hna [nbt-Hw]t m xsfw n aApp 

( متمثلة اإللهتين)فى هيئتها السرية  ،ماتيت من أجله ( ]...[أو تنقذ)تحمى  (79)"
 ."81عببتقاوم و  ،حت-نبتو  آسة

آللهة  بد فى سياق موكب احتفالىامعال اتمعبودبين  "ماتيت"ذكر اسم  2-8-2
 بأنهاحيث وصفت على الجدار الخارجى الشرقى للناووس فى معبد دندرة  األقاليم

   .("أى االقليم الثانى عشر من اقاليم مصر العليا)اقليم آتفت  سيدة"

 

 

 
Nswt-bity nb tAwy (          ) sA-Ra  nb xaw (        ) in xr.T @t-Hr nbt Iwnt MAtyt 
Hnwt Atft, in n.T Atft Xr mnw.s aA Awt-a.s Xr inw.s n.T wsrt nTrw nTrwt Haa m Xnm 
(m) rSwt. 

ابن الشمس، سيد التيجان ملك مصر العليا و السفلى سيد األرضين“
ماتيت سيدة و يا ، (دندرة)=إيونيت جلك يا حتحور سيدة أمن يأتى  

 يحمل منتجاته و العظيمةاليومية  هحمل قرابيني آتفت( إقليم)حضر لك ألقد ، "آتفت"
  ".سعادة ا فىمعلهات يهللون إلا االلهة وو يتها القوية، أمن أجلك 

 فى " "سجل فى المقصورة األوزيرية الشرقية رقم كذلك وصف نص آخر  2-8-2
فى موكب يضم العديد " ماتيت"لهة إلمعبد دندرة اإللهة إيزيس بأنها اتخذت شكل ا

   .لهةآلمن ا

                                                                                                                                                    
صورت الشماو فى إدفو ممسكة بسكاكين التعامل مع ". حتحور"و " باستت"و " سخمت"األمراض 

 :عن هذه األرواح و دورها، راجع. الموت فى أيديها و ذلك تعبيرا عن قوتها المميتة
Wilson, A Ptolemaic Lexikon, 1008-1009. 
78

 Osing, Rosati, Papiri da Tebtynis, 141 und Tf. 19, 2, 14. 
79

 Ibid., 141 und Tf. 19, 2, 19.  
و تبدو المعركة بين رع و . عبب أو أبوفيس هو ثعبان الفوضى، عدو االله رع و عدو الموتى 0 

أبوفيس واضحة فى الكتب الدينية التى تتناول العالم السفلى حيث يحاول أبوفيس عرقلة و إيقاف 
حلة رع عبر العالم اآلخر و عند الفجر يدمر رع أو طاقمه أبوفيس و من ثم تبزغ الشمس و ر

 .تضيء األرض من جديد
Wilson, A Ptolemaic Lexikon, 137-138. 
81
 Dümichen, Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler III, pl. 81. 
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 (1) Ii.n nswt-bity (           )  xr.k, (2) Wsir MAw-ib, (3) Dsr bs m Atft (?), (4) 
sStA.n.f  msw.f nTryw: (5) Mn n.k nfnf ii m PA-Xnw. (6) In.f n.k Atft Xnm.tw m 
rSwt, @t-ms-@r Xr msw.k, (7) snt.k Ast m MAtyt Hr xsf nSn.k, Haa. tw m HHw 
nw <spw>. 

يا ذا القلب يا أوزير ( 9)، أمامك العليا و السفلى ملك مصريأتى ( 7)"
 "آتفت" قليمإس فى قدو الذى تمثاله م( 9) 89،(أو المتجدد)الجديد؟ 

الفيضان مياه الذى يأخذ ( 4): المقدسين ءهالذى يخفى أبنا( 5)، (األنتيوبوليتى)
آتفت قليم إهو يحضر لك  هاPakhenou."85 (6 )الذى يأتى من القناة باخنو 

ختك أ ( 1)معبد والدة حورس، مع أطفالك،و مشاركا فى االبتهاج،  (أنتيوبولس)
 ابتهاجكة كررم 84،(ست)= عدوك (التى تطرد أو تقاومأو ) طاردةهى ماتيت  آسة
 ."<المرات>آالف 

للجانب على الجزء السفلى  ،معبد دندرةفى آخر نقش فى ماتيت  صورت 2-8-2
كإحدى إلهات  ،فى المقصورة األوزيرية الغربية الثانيةمن الحائط الشرقى الشرقى 

الثانى عشر  اإلقليمإلهة فيه بوصفها ظهرت  حيث األقاليمالمعبد فى موكب آللهة 
    :، حيث يقول النصقاليم مصر العلياأمن 
 
 
 

                                                                                                                                                    
82
 Cauville, Le temple de Dendara X/1, 326, 10; X/2, pl. 184 ;214; Ead, Le temple de 

Dendara. Les chapelles osiriennes. Transcription et traduction, 176. 
83

 Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen III, 233. 
22 P-$n  و هى تحدد (إدفو)هى القناة الرئيسة و المقدسة فى اإلقليم الثانى من أقاليم مصر العليا ،

أرض اإلقليم، و تعبير القناة الشمالية و القناة الجنوبية يعنيان المناطق شمال و جنوب المدينة، و 
و (. جنوبا)هى قناة ليست طبيعية تمتد حوالى كيلو متر تجاه الشمال و كيلومترين ضد تيار النهر 

يعنى قناة بوجه عام  Xnwو االصطالح . كانت مياه القناة تستخدم فى طقوس التطهر داخل المعبد
 :للمزيد راجع. فى المناطق األخرى

Wilson, A Ptolemaic Lexikon, 765-766. 
بمعنى " détournant ta fureur"ترجمة هذا المقطع على النحو التالى " ّىڤكوسيلڤى "فضلت    
المفرد يشير  nSnألن االصطالح  ، لكننى أفضل الترجمة المقدمة فى المتن عاليه"مهدئة غضبك"

 :انظر. بوصفه فرس نهر" ست"إلى اإلله 
Wilson, A Ptolemaic Lexikon, 550, 749.  
86

 Chassinat, Le temple de Dendara I, 94 (6-8); Cauville, Dendara I, Traduction, 146-147.  
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Atft. (44) Ii.n nswt-biti (     ), sA Ra (     ) (45) xr.T, @t-Hr wrt, nbt Iwnt, Irt-Ra, 
(46) In.f n.t Atft Xr qdt.s, Hnk.s twt m arqwr, ntt MAtyt m sStA.s n Ast, Haa.tw m 
HH n sp 

، ابن الشمس ، ملك مصر العليا و السفلى(الحيةبمعنى )آتفت إقليم ( 55)"
، يا حتحور العظيمة، يا سيدة إيونيت، يا عين رع، أمامكأتى ( 54)، 

، حاملة أثقالها، تقدمها لك (األنتيوبوليتى)آتفت قليم إأحضر لك عاصمة ( 56)
 ."، سوف تبتهجين ماليين المراتآسةهيئتها ك فىكفضة، أنت ماتيت 

فى معبد  فى المقصورة األوزيرية الشرقية الثانيةورد اسم ماتيت كذلك  2-8-2
نها مو ، األقاليم المصرية و آلهتهاموكب يضم سياق ضمن ، حتحور بدندرة لهةإلا

 فىماتيت  ذكرت، و "نمتى"اإلقليم الثانى عشر من أقاليم الصعيد و يمثله إله اإلقليم 
 :هكذا النص يبدأ و   .اوزير لهإلبوصفها التى تحمى اكايزيس  السريةهيئتها 

، إنه حورس ابن إيزيس، (أنتيوبولس" )آتفت"رب إقليم " نمتى"بواسطة  تالوة"
هو رئة اإلله ( ذلك الذى)اإلله العظيم فى معبد أبناء حورس، الذى يحمى حابى، 

جئت : "كل يوم( أوزير( )=هليوبولس)العظيم الذى يضعه فى مكانه فى معبد إيونو 
فى قفصك إنها تأخذ مكانا  بواسطتك يا أوزير، اننى أقدم رئتك فى معبد الذهب،

   :ثم يستمر ."الصدرى
 

 
In.n.i n.k Ha.k nTr(y), Sbb(.k) Ds.k dmD m nTr nsw, Ssp.n.k sw r awt.k #w 
twk MAtyt m sStA.s n Ast, Ha .tw m psDt n niwt (?) 

مقصورتك المقدسة، قصبتك الهوائية؟ نفسك، التى توحد الجزأين أحضرت لك ... "
، آسةهيئتها السرية ك فى" ماتيت"تحميك و أنت فى بدنك، تضعها ، (الرئة)=

 ".المدينةتاسوع مبتهجة مع 
، هو mAityt m sStA.s (n) Astأو " ماتيت فى هيئتها السرية كإيزيس"و التعبير     

" ماتيت" تنوعت وظائفو  الرومانى فى مصر، مظهر يرجع للعصرين اليونانى و
فى كتاب  ورد فىف ، و أدت األدوار التى كانت تقوم بها إيزيس؛فى هذه الهيئة

حورس  (Sd)حيث وصفت ماتيت بأنها من تنقذ ، لألساطير( أو تبتينيس)تبتونيس

                                                           
87
 Cauville, Le temple de Dendara X/1, 77, 12; X/2, pl. 40 ; 66; Ead, Le temple de 

Dendara. Les chapelles osiriennes. Transcription et traduction, 43. 
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أكثر من موضع فى هذا التعبير حرفيا  تكرر ظهور و   .أبوفيس (xsf)عند اقتراب 
فورد اسمها بين آلهة المعابد فى موكب آلهة  9 .فى دندرة" حتحور"معبد اإللهة فى 

، و ظهرت كإلهة حامية "آتفت" لإلقليم الثانى عشر من أقاليم الصعيد األقاليم ممثلًة
فى  و Haa.tw m HH n sp، و حملت وصف أو لقب كما سبق و أشرنا ألوزير

  90."المبتهجة بماليين السنين"بمعنى  Ha-ti m HHw m sp قراءة أخرى
كذلك ضمن قائمة بأسماء األقاليم المصرية و آلهتها فى  "ماتيت"ورد اسم  2-8-10

، و نقشت على قاعدة او الجزء السفلى من الجدار معبد االلهة إيزيس فى فيله
و أهم ما جاء فى هذا النص المهشم نوعا  إيزيس،معبد  ناووسالشرقى الخارجى ل
  9:ما العبارة التى تقول

 
%nt.k Ast m MAtyt Hr xsf nSn.k, Haa. Tw. 

 التى تبهجك، (أو غضبك الشديد)عن ضراوتك  ماتيت بعيدا  كهى  آسةأختك "... 

"  "الشرقية رقم  ، و هذا الوصف يتطابق مع ما ورد فى المقصورة األوزيرية ..."
  9.فى دندرة" حتحور"فى معبد 

 "ماتيت" خر لـآهر مظ -5
تحت ورد  حيث إللهة إيزيس،سم ابا فيه ذكرها قترنا خرآبشكل " ماتيت"ظهرت 

من الجرانيت  وعمصن مذبحمنقوشا على المتأخر لعصر ل يعودنص  المظهر اهذ
حيث  ،(  0  )حمل رقم يو  تورين بإيطاليا،المصرى متحف الاآلن فى  محفوظ

 99:بأنها ها النصوصف و ،المعبوداتمن طويلة ضمن سلسلة " ماتيت"صورت 
 

                                                           
88
 Osing, Rosati, Papiri da Tebtynis, 141, Tf. 19, 2, 19; Leitz, Lexikon der ägyptischen 

Götter und Götterbezeichnungen III, 213. 
89

 Chassinat, Dendara I, 94, 7; Cauville, Dendara X, 77; Beinlich, Die «Osirisreliquien». 

Zum Motiv der Körperzergliederung in der altägyptischen Religion, 120-121. 
90
 Chassinat, Le temple de Dendara I, 94 (6-8); Cauville, Dendara I, Traduction, 146-147. 

91
 PM VI, 246; Dümichen, Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler I, pl. 

LI(4); Bénédite, Le temple de Philae, 91(15). 
92

 Cauville, Le temple de Dendara X/1, 326, 10; X/2, pl. 184 ;214; Ead, Le temple de 

Dendara. Les chapelles osiriennes. Transcription et traduction, 176. 
، إال أنه يمكن "مذبح"أنها هو على الرغم من أن التوصيف المقبول بشكل عام لهذه القطعة   9

بأنه مائدة دائرية الشكل على قائم، و  كذلكيوصف ننا هنا بصدد وعاء للقرابين السائلة، أالقول 
و للقطعة رقم سجل تسبق قائمة بأسماء عدد كبير من المعبودات،  على الحافة نقش أربعة مناظر

الثانى " نبف–نخت "الملك و تؤرخ بعصر  ،(بنها)، وعثر عليها فى تل أتريب (    ) آخر هو
 .األسرة الثالثينمن 

Habachi, Tavole d’offerta, are e bacili da libagione. No. 22001–22067, 95-96, Kol. 24; 

Vernus, Athribis, 120–135 )Doc. 140(; Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und 

Götterbezeichnungen III, 213. 
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MAity.t-m-sbA-Hry 

  9"البوابة العليا( أو عند)ماتيت أمام "
 مقر عبادتها -5

ال يبدو فى الوقت الحاضر وجود حل للغز تحديد الموقع الذى أعتبر المركز و 
بيد أن عدد من أصحاب القبور فى دير الجبراوى ". ماتيت"المقر الرئيس للمعبودة 

 jmAxw xr MAtjt nbt"فى نصوصهم، واصفين أنفسهم بـ" ماتيت"تضرعوا لـ
JAkmt"  و ال يوجد حتى اآلن دليل أثرى "المبجل أمام ماتيت ربة إياكمت"و تعنى ،

مؤكد حول هذه المدينة و موقعها و مكانتها كعاصمة لإلقليم الذى هو موضع شك، 
فى بعض المصادر اإلدارية التى ترجع  " إياكمت"و قد ظهرت 

" ديفيز"و وفقا لـ  9".سنفرو"ة أسسها الملك لأللف الثالث قبل الميالد كضيعة زراعي
فى مقابر " إياكمت"فانه من سوء الحظ أن كل الحاالت التى ذكر فيها تهجئة اسم 

دير الجبراوى كانت فى حالة حفظ سيئة، و كان شكل االسم كامال يكتب بالطريقة 
، و يختصر أحيانا هكذا أو هكذا  : التالية

، و كانت الكتابة فى بعض المقابر موضع ()و هكذا 

بيد ، أو  أو  شك كبير، بل و كانت فى مقابر أخرى تكتب هكذا فقط 
أنه مما تجدر مالحظته أن مخصص اإلناء فى تهجئة االسم فى كل الحاالت سواء 

  9.أكانت كاملة أو مختصرة كان يوضع داخل إطار حصين بيضاوى الشكل
، "ماتيت"و من جهة أخرى ورد نص فى جبانة دير الجبراوى يشير الى معبد اإللهة 

-پيپى"نقوش هذه المقبرة، و يدعى و ابنه، سجله الفنان الذى نفذ " چاعو"من مقبرة 
رسام معبد "بمعنى   sS qd(w)t91 pr-MAty.t ، و الذى حمل لقبا هاما هو"سنب

                                                           
و بوابة فى معبد االله " الشرقى فى الكرنك"على بوابة فى المعبد  sbA-Hryُأطلق االصطالح  22

و هى تشير الى  ،sbA-iAbtyثنائيا مع  sbA-Hryو فى هذا النص تشكل البوابة العليا . بتاح فى منف
 .البوابة الغربية

Vernus, Athribis, 121, 123(24), 126(n).  
95
 Gauthier, Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes 

hiéroglyphiques I, 21; Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi, I, pl. 23; II, 44, pls. 7, 

18, 21, 24, 28; Helck, Die altägyptischen Gaue, 101; id, «Gaue,» col. 389; id., «Iakemet», 

col. 113; Moreno García, Juan Carlos, «Deir el-Gabrawi,» 2. 
96

 Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi II, 43-44. 
 qdtبدال من  qd(w)tعند ترجمته لهذه العبارة وضع الداللة الصوتية " نجيب قنواتى"فضل   9

أى أن صاحب النقش كان الشخص الذى " لنقش أو رسم outlines خطوط مختصرة"مفضال المعنى 
 .وضع الخطوط العريضة لنقوش المقبرة

Kanawati, Deir el-Gabrawi. III,18; see also. Gardiner, Egyptian Grammar, 596. 
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أن وجود هذا اللقب فى مكان واضح فى مدخل  "نجيب قنواتى"و يرى   9،"ماتيت
و لسوء الحظ لم تثبت األدلة األثرية  99.تلك المقبرة يشير الى أهمية هذا الشخص

 ".إياكمت"و تخطيط هذا المعبد و الذى يحتمل أنه كان فى مدينة حتى اآلن موقع 

 
sS qd(w)t pr-MAty.t (Ppy) snb(.w)/Ns rn.f mAa … 

 ...اسمه الحقيقى( هو) نس\"سنب-پيپى"رسام معبد ماتيت 
فى جبانة دير    رقم  ،"إسى"الملقب بـ" رع-حم"و هناك نص آخر ورد فى مقبرة 

، و الجبراوى، اشتمل على لقب ارتبط بمعبد ماتيت و هو 
 00 ".المشرف على كهنة ماتيت"يعنى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .نقوشا بشكل عمودي و اتجهت العالمات فيه ناحية اليسارورد هذا النص م 22

Sayce, «Gleanings from the Land of Egypt,», 67, n. 1; De Wit, Le rôle et le sens du lion 

dans l'Égypte ancienne,  299; Ranke, Die ägyptischen Personennamen I, 132 (11); Jones, 

Index of Ancient Egyptian Titles, 876 (no. 3209). 
99

 Kanawati, Deir el-Gabrawi. III, 18, 43. 
100

 Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi II, 20. 
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 :و المعربة  المراجع العربية
و شفيق فريد، القاهرة  حبشي، ترجمة لبيب  ج النيل،  وادياآلثار المصرية في  ،جيمس بيكي

 999 
  99 اإلسكندرية  حكام األقاليم في مصر الفرعونية، ،السعديحسن محمد محيي الدين 

لمعبودة مافدت فى المعتقدات المصرية القديمة حتى نهاية ، ارؤوف أبو الوفا محمد المندوه
  00 ، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، كلية اآلثار، جامعة القاهرة التاريخ المصرى القديم

   9 القاهرة  أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني، ،سليم حسن
   9 األدب المصرى القديم، الجزء الثانى، القاهرة  ،------

 990 تاريخ العمارة فى مصر القديمة، األقصر، القاهرة سيد توفيق، 
المعهد  األعالم فى مصر القديمة، رسالة دكتوراه لم تنشر بعد، ،عبد الحميد عبد هللا عبد الرازق

  00 جامعة الزقازيق  العالى لحضارات الشرق األدنى القديم،
حتى نهاية الدولة الحديثة، رسالة ماجستير لم  اللبؤة فى مصر القديمة ،عماد عبد التواب الشين

 . 99 تنشر بعد، كلية اآلثار، جامعة القاهرة 
ما توخاه المصريون من أغراض،  الصاليات، تطور أشكالها ونقوشها و ،محمد أنور شكرى

   9 القاهرة 
، مصر، اإلسكندرية   جالمدن الكبرى في مصر والشرق األدنى القديم،  ،مهران بيومى محمد
 999 

بمعبد دندرة، رسالة دكتوراه لم تنشر [ G]، أعمدة الصالة الكبرى سيد جاد المولى محمد رجب
   0 كلية اآلداب، جامعة أسيوط بعد، 
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 "ور-بر"أمام مقصورة الـ( ربما محيت)معبود سنورى ( أ)

Petrie, Royal Tombs of the Earliest Dynasties II, pl. XVI (115-116)  
 

 

 
 (ج)

 
" حسى رع"نقش بارز على واحدة من لوحات  (ب)

 (CG 1427)فى المتحف المصرى بالقاهرة 
Bartos, ‘Les divinités felines’, fig.1. 

من نقش  تيحم ةدوبعملا ةروصل تفاصيل (د)
 "ترفن -م-بو"بارز على لوحة 

Sophie Labbé-Toutée, Egyptian Art in the 

Age of the Pyramids, (Cat. no. 17). 
 (7)اللوحة 

 منذ عصور ما قبل األسرات حتى عصر الدولة القديمة" محيت"نماذج لصورة اإللهة 
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 فى دير الجبراوى" جاعو"من قبر  (أ)

Kanawati, Deir el-Gebrawi III, pls. 35-36a, 81. 

  
 فى دير الجبراوى" إبى"من قبر ( ب)

Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi I, pl. VIII. 

 
 فى دير الجبراوى" حنقو"من قبر ( ج)

Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi II, pl. XXIV 

 
 فى دير الجبراوى" جاعو"من قبر ( د)

Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi II, pl. XXI 

 
 قبر من األسرة الخامسة (هـ)

LD II, pl. 80b. 

 (9)اللوحة 
 فى عصر الدولة القديمة" ماتيت"نماذج لصورة و كتابة اسم 
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 وفى معد مدينة هاب" ماتيت"و " نمتى"رمسيس الثالث يقدم القرابين لاللهين ( أ)

Medinet Habu VII, Plates 483-590. The Temple Proper III, OIP 93, pl. 544A 

 
 .و أوزيرأغسطس يقدم الدهان العطرى إليزيس ( ب)

Daumas, Le Temple de Dendara IX, pl. DCCCCXXIII 

 (3) لوحة ال

 "ماتيت"، و إيزيس كـ"ماتيت"طقوس تقدمة للمعبودة 
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 (أ)

 
 (ب)

 (5)اللوحة 
 ماتيت تتقدم موكبا من اآللهات لحماية مدخل إحدى المقاصير األوزيرية

المقصورة كحامية على الجانب الشرقى لمدخل مصورة ممسكة بسكينين " ماتيت" (ب)،(أ)
 Cauville, Le temple de Dendara X/2: photographies, pl. 102; 131األوزيرية الثالثة
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 (أ)

 

 (ب) 

 (4)اللوحة 
 ماتيت على هيئة لبؤة رابضة فوق قاعدة مستطيلة

 فىأوزير  لجسدكحامية راقدة فوق مقصورة على هيئة حيوانية كاملة مصورة " ماتيت" (ب)،(أ)
 .Cauville, Le temple de Dendara X/2: photographies, pl .المقصورة األوزيرية الثالثة

103; 132. 
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The Goddess Matit MAty.t 
and her Role in the Ancient Egyptian Religion 

Dr. Abdalla Abdel-Raziq

 

Abstract: 

 

Matit, MAty.t (also read MAity.t) was a lioness-goddess (like 

Hathor, Sekhmet of Memphis, Bastet of Bubastis, Mehyt of This 

and etc.), whose name probably meant “she the one who has the 

appearance of a lioness”, “The one that looks like a lioness” or 

“The Dismemberer”, as confirmed by the determinative of her 

name which is clearly visible in the inscriptions of those vast 

tombs where the nomarchs of the Sixth Dynasty were buried at 

the end of the Old Kingdom especially at Deir el-Gabrawi. She 

acted as the main deity of the Twelfth Nome of Upper Egypt, 

described as “the mistress of Iakemet”, before her counterpart, 

the falcon deity Nemty/Anty takes the first place. However, Matit 

was only of local importance usually represented in the animal 

form of a fierce warrior lioness or portrayed as a woman with a 

lioness’s head.  

In a scene of the funerary temple of Medinet Habu, of Ramses 

III, Matit was represented behind Nemty, in the form of a woman 

with a lioness head crowned with the solar disk. Later, the 

geographical lists of late temples, however, show that Matit not 

only retained her place to the end as goddess of the Nome, but 

had some reputation outside of it also at that period. She was 

found among the many gods who ensure the protection of Osiris 

in one of the chapels of the temple of Dendera. She is sometimes 

assimilated to the goddess Isis delivering her brother Seth to a 

place of internment so that he can no longer penetrate the city of 

Abydos. 

In the temple of Dendera, Matit also appears twice in the third 

Chapel of the Osirian Chapels, guarding the entrance leading to 
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the chapel, she was firstly depicted as a woman with a lioness 

head armed with two knives, but in the second representation 

which is at the bottom of the chapel wall she is this time 

symmetrically opposed to the goddess Mehyt, on both sides of 

the body of Osiris, she is represented, in the fully zoomorphic 

aspect of an elongated lioness on a rectangular base with behind 

her a falcon that seems to be the son of Isis (Horus), the wings 

are open forward in a protective gesture, wearing a crown placed 

on horizontal ram horns and she does not have the tail wrapped 

around the thigh, an interesting detail already noted in the 

determinative of her name in the Old Kingdom, but here the tail 

was raised (drawn up) towards the back and returned over the 

back, like an angry cat waving the tail, which is probably a way 

to express the anger or fury of a formidable guardian. 

Keywords 
Dendera - Iakemet - Isis - Lioness goddess - Matit – Mehyt - 

Nemty/Anty – Osiris - Osirian Chapels - Twelfth Nome of Upper 

Egypt. 
 


