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اإللھ توتو ھو أحد أھم اآللھة الرئیسیة فى واحة الداخلة خالل العصرین الیوناني 
عبادتة في واحة الداخلة، كم تم والروماني، وقد تم توضیح اسم االلھ توتو وأماكن 

توضیح عالقة االلھ توتو باآللھة المختلفة و إرتباط اإللھ توتو بالشیاطین، كما تم 
توضیح أیضاً إرتباط اإللھ توتو بأسمنت الخراب و عالقة اإللھ توتو بوالدتھ اإللھة 

، كما تم نیت وعطایا اإللھ توتو وعالقة اإللھ توتو بالمصیر والقدر وقوة االلھ توتو
  .توضیح الصور التي تصور بھا اإللھ توتو في واحة الداخلة

والذى والذي ھو ) أسمنت الخراب(من أجل ھذا اإللھ تم بناء معبد لھ فى كللیس 
عبارة عن معبد حجري وسط مبانى من الطوب اللبن، ھذا المعبد یرجع تاریخھ إلى 

المعبد ھو فى وقت  العصر الرومانى، ویعتبر أقدم تاریخ مرتبط ببناء ھذا
، وقد تم )م٣٣٥(والدلیل األكثر حداثة ھو یعود إلى ) م٦٨ – ٥٤(اإلمبراطور نیرون 

  .شرح ھذا المعبد بالتفصیل
  :الكلمات الدالة

  .االلھ توتو، الداخلة، العصر الرومانى، الشیاطین، النیت، كللیس، نیرون
  

 مقدمة
ة الداخلة خالل العصرین الیوناني اإللھ توتو ھو أحد أھم اآللھة الرئیسیة فى واح 

،  وكان االسم الرئیسى لإللھ توتو فى المصریة القدیمة  والروماني،

وقد ارتبط االلھ توتو في ھذا  ،)Tithoes(، وسمى توتو فى الیونانیة باسم 
المعبد باآللھة المختلفة وأولھا أمھ اإللھة نیت وإرتباط اإللھ توتو بالشیاطین، وقد تم 

طایا اإللھ توتو وعالقة اإللھ توتو بالمصیر والقدر وقوة االلھ توتو من توضیح ع
  . خالل نقوش المعبد

ولم ینشأ اإللھ توتو فى واحة الداخلة، ولكن ھناك أدلة أشارت إلى نشأتھ فى سایس 
، بینما كان إزدھاره وإنتشاره فى العصر البطلمى ٢٦فى الدلتا فى أثناء األسرة 
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ة األمثلة التى ترجع إلى ذلك الفترة، وھى منتشرة فى متاحف المبكر طبقاً لمجموع
المختلفة وأغلبھا ترجع إلى الفترة ما بین القرن الثالث قبل المیالدى حتى األول 
المیالدى، عند إكتشاف معبد توتو فى أسمنت الخراب، تبین لنا أن عبادتھ إستمرت 

  .حتى القرن الرابع المیالدى كما سبق الذكر
والذى والذي ھو ) أسمنت الخراب(ا اإللھ تم بناء معبد لھ فى كللیس من أجل ھذ

عبارة عن معبد حجري وسط مبانى من الطوب اللبن، ھذا المعبد یرجع تاریخھ إلى 
العصر الرومانى، ویعتبر أقدم تاریخ مرتبط ببناء ھذا المعبد ھو فى وقت 

، وقد تم )م٣٣٥(ود إلى والدلیل األكثر حداثة ھو یع) م٦٨ – ٥٤(اإلمبراطور نیرون 
المعبد الرئیسى اآلن فى حالة خربة تماماً فلم یتبقى منھ و، شرح ھذا المعبد بالتفصیل

سوى حوالى متر واحد فى اإلرتفاع، فھذا المتر ھو الذى دلنا على تخطیط المعبد 
الحجري الوحید لإللھ توتو، وال نعلم السبب وراء ھذا االنھیار الكامل، ویبدأ ھذا 

  .بد بالبوابة الرئیسیھ للمعبدالمع
:اإللھ توتو  

اإللھ توتو ھو أحد أھم اآللھة الرئیسیة فى واحة الداخلة خالل العصرین الیوناني 
والذى ) أسمنت الخراب(والروماني، وفى أجل ھذا اإللھ تم بناء معبد لھ فى كللیس 

على أن  ، ھذا یدل)١(والذي ھو عبارة عن معبد حجري وسط مبانى من الطوب اللبن
عبادة اإللھ توتو قد انتشرت فى واحة الداخلة خالل الفترة ما بین القرن األول إلى 
القرن الرابع، وربما یكون قد عبد فى الواحة قبل العصر الرومانى، فربما رمال 
الصحراء ھناك تخفى شئ تحتھا ینتظر من یجده، ویعتبر ھذا المعبد ھو المعبد الوحید 

  .)٢(توتو فى مصر كلھاالمخصص لعبادة اإللھ 
عند  ،)٣(وحتى العصر الروماني ٢٦استمرت عبادة اإللھ توتو في مصر منذ األسرة 

إكتشاف معبد توتو فى أسمنت الخراب، تبین لنا أن عبادتھ إستمرت حتى القرن 
  .)٤(الرابع المیالدى

، وسمى ،  وكان االسم الرئیسى لإللھ توتو فى المصریة القدیمة 
، واتخذ السكان المحلیین من اسم اإللھ توتو )٥()Tithoes(ونانیة باسم توتو فى الی

كاسم شخصي، حیث تم العثور على العدید من األستراكا في كللیس والتي تعود إلى 

                                                           
(1)O.E. Kaper, The Egyptian God Tutu: A Study of the Sphinx-God and Master of Demons 
with a Corpus of Monuments, OLA 119 (2003), p.140.                             
(2)C.A. Hope, Object from the Temples, Egyptian Religion: The last Thousand Years  II 
(1998), p. 810.                                                                                             
(3)See. J. Quaegebeur, Tithes, LÄ 7 (1986), p: p 602: 606.                                           
(4)O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op.cit, p.140.                                               
(5)G. Hart, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London and New 
York (2005), p. 159.   O.E. Kaper and K. Worp, A Bronze Representing Tapsais of Kellis, 
Rde 46 (1995), p. 116.                                                                  
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، ففي واحدة ذكر )توتو(العصر الروماني والتي سمى بھا أشخاص باسم تیتوس 
  .)٦(شخص باسم تیتوس ابن یوسف

وتو فى واحة الداخلة یتضح لنا زیادة أھمیة اإللھ توتو فى ومن خالل معبد اإللھ ت
مصر الرومانیة عامة وفى واحة الداخلة خاصة، فیمكننا رؤیة شعبیة توتو خارج 

، وقد أمدتنا نقوش )٧(واحة الداخلة من خالل صوره ورسوماتھ فى المعابد المختلفة 
ابھ فى الواحة الداخلة، معبد اإللھ فى أسمنت الخراب بمعلومات مھمة عن صفاتھ وألق

كما مكنتنا من معرفة مدى أھمیتھ لدى سكان الواحة فى العصر الرومانى، وجائت 
  :كالتالي

  :مكانھ اإللھ توتو بین اآللھة المختلفة
ھناك ألقاباً تشیر إلى مدى أھمیة اإللھ توتو ومكانتھ بین األلھة المصریة ككل، ومدى  

  :)٨(فھى كاآلتىأھمیة اإللھ بالنسبة إلى مصر عامة 

  )ملك مصر العلیا والسفلى (  )ملك مصر العلیا والسفلى (

ھو  ( )رب مصر ( )ملك النجمتین ) 

  )یحكم كل األرض

  )ملك اآللھة( )سید اآللھة( )سید كل اآللھة ( 

  :إرتباط اإللھ توتو بالشیاطین
ایة من األفعال تحكم توتو فى الشیاطین التى أرسلت بواسطة أمھ نیت، وھو رمز للحم

الشیطانیة، فھو سید الشیاطین والمتحكم فى الكائنات الشیطانیة التى أرسلتھا أمھ نیت 
بالمشاركة مع اإللھة باستت، ویرمز للشیاطین باألسھم التى تطلق من قوس نیت نحو 

، قد عثر على )١٠(، كما أنھ ھو أیضا متحكم فى شیاطین اإللھة سخمت)٩(األعداء
    على وجود ھذه الصفة فى واحة الداخلة ومنھا  ألقاب لتوتو تدل

   ، ومن بین األلقاب أیضاً )١١()سید الشیاطین المتجولة (

كالم یقال بواسطة توتو، ذو القوة العظیمة، ) (( 
، وصفات اإللھ توتو التى تجعلھ متحكم فى الشیاطین )١٢()سید شیاطین السھم، ابن رع

                                                           
(6)  O.Kellis, 61. 
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الداخلة، وذلك لحمایتھم من الشرور التى مھمھ ألھل الصحراء وخاصة سكان واحة 
  .تحیط بھم من كل صوب وإتجاه ومنھا الشیاطین والجن

  :إرتباط اإللھ توتو بأسمنت الخراب
على وجھ ) أسمنت الخراب(وھناك ألقاب تربط اإللھ توتو بمعبده ومدینة كللیس 

ى الخصوص، وھذا یدل على أن بالرغم من العثور لھ على نقوش فى المزوقة وف

 وموطنھ الرئیسى فى واحة الداخلة معبد دیر الحجر، إال أن كللیس ھى مقر عبادتھ

  :ومن ھذه األلقاب

 (  )رب المدینة (       )إلھ المدینة

 )١٣()الذى على العرش العظیم ( )المقیم فى كللیس ( 

 :عالقة اإللھ توتو بوالدتھ اإللھة نیت
بأمھ نیت، ھذا الجانب ال سیما فى عالقتھ اإللھ توتو، و القلیل من األلقاب تصف نسب

إلى من ( ) (مھم جداً، وقد ذكر فى معبد أسنا في وصف اإللھ توتو 
، وفى )ابن نیت) ((، وفى معبدي فیلھ وكممبو عثر على لقب صریح )أنجبتھ

، ولكن انتمائھ ھنا لرع )(معبد أسمنت الخراب نفسھ عثر على لقب یوضح نسبھ 
رع ولكنھ ربما حالھ كحال باقى اآللھھ التى إندمجت مع رع، لیس بمعنى أنھ ابن 

وربما ھذا اللقب لیمنح توتو األقدمیة ویدلل على أنھ لیس بمعبود حدیث ولكنھ موجود 
منذ فجر التاریخ، وھــناك لقب عثر علیھ لتوتو ولكن ال یحدد نسبة ولكن فقط یدل 

األقدم الذى یظھر كطفل، بینما ) (. (على صغر سنھ
  .)١٤()نت كشابأ

  :عطایا اإللھ توتو
ومما الشك فیھ أن سكان الصحراء یھمھم حمایة أرزاقھم وطرق عیشھم فى المقام 

األول، ولذلك ھم أشد حرص من غیرھم على المحافظة على مصدر عیشھم، وربما 

وجدوا ذلك فى اإللھ توتو الجالب للخیر والنماء والمیاه، ولدى اإللھ توتو صفات تدل 

، وقد عثر )أنا أملئ ھذه األرض بكل الخیر) (: (لكعلى ذ

فى معبد كالبشة على نقش یخص اإللھ توتو والذى یوضح عالقتھ مع نھر النیل، 

ومن خاللھ یمكننا فھم دور توتو فى التحكم فى میاه النیل، وبھذا یلعب دور آلھھ النیل 

  ).خذ الماء التى تأتى علیھا مني(

حة الداخلة مصدر إعتمادھم األول على الزراعة، وبما أن ومن المعروف أن سكان وا

اإللھ توتو وھو المتحكم فى المیاه فتقدیسھم وإحترامھم لھ یجعل المیاه وفیره بدون 

إنقطاع، ویوجد لقب یوضح توفیر اإللھ توتو إلى المؤن والطعام 

                                                           

(13) O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), Loc.cit, p,p 29, 30, 128.                              
(14) Ibid, p. 30.                                                                                                                 
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، واستخدام كلمة )أنا أسبب المؤن لتكون وفیرة كالرمال) ((

بما ألن أكثر شئ یراه سكان الواحة ھو الرمال، وھذا یعمل على الرمال ھنا ر

  .)١٥(ترغیبھم فى تقدیس ھذا اإللھ

  :عالقة اإللھ توتو بالمصیر والقدر
، مثلھ فى ذلك اإللھة تابسیس، التى )١٦(إرتبط اإللھ توتو بالمصیر فقد مثل المصیر

  .دایمون تعتبر قرینتھ فى معبده حیث إرتبط اإللھ توتو بالثعبان أجاثوس

  
  ).كالم یقال بواسطة توتو عظیم القوة، ملك اآللھة، أجاثوس دایمون فى مدینتھ(

وھذا یعطى اإللھ توتو القدرة على التحكم فى المصیر، إما أن یكون مصیر جید أو 
مصیر سئ، فما على سكان واحة الداخلة إال تقدیم القرابین لھذا اإللھ الذى یتحكم فى 

  .)١٧(مصیرھم
  :لھ توتوقوة اال

، )١٨()العدو التقلیدى  إللھ الشمس اإللھ رع(وصف اإللھ توتو بأنھ مكافح أبو فیس 
وھذا ربما نابع من إحدى صفاتھ التى تمثلھ كابن لإللھ رع، ولھذا یجب علیھ أن 
یحمى أبیھ من األخطار التى أشدھا حظر الحیة أبو فیس، وقد تلقب اإللھ توتو بألقاب 

) المعبود العظیم ( )عظیم القوة ( :ومنھا مختلفة توضح مدى قوتھ
  .)١٩()متساوى مع الشمس التى تأتى علیھا(

  :تصویر اإللھ توتو فى واحة الداخلة خالل العصر الروماني
تم تصویر اإللھ توتو فى واحة الداخلة خالل العصر الرومانى بالعدید من األشكال، 

منت الخراب وفى مقبرتى بادى فقد تم تصویره فى أكثر من مكان فى معبده فى اس
أوزیر وبادى باستت على ھیئة أبو الھول السائر، فقد تم تصویره على ھیئة أسد كامل 
سائر یعلو رأسھ التاج المزدوج، ذیلھ عبارة عن حیة كوبرا، وأسفل أقدام اإللھ توتو 

، وصور )٢٠()٢٦لوحة رقم (توجد حیة ضخمة، ویخرج من صدر اإللھ توتو تمساح 
، وتم )٢١()٦، ٥لوحة رقم (توتو فى ھیئة أدمیة كاملة یعلوه التاج المزدوج اإللھ 

، )٢٢()٤٨لوحة رقم (تصویر اإللھ أیضا فى ھیئة بشریة كاملة یعلوھا تاج الریشتین 

                                                           
(15) Ibid, p. 31.                                                                                                                 
(16)O.E. Kaper, The God Tutu (Tithoes) and his Temple in the Dakhleh Oasis, BACE 2 
(1991), p. 59.                                                                                                           
17) (   O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op.cit, p,p 28,281.                                       
(18)D. Frankfurter, op.cit, p.115.                                                                                     
(19)O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op.cit, p,p 26, 30, 31.                                  
(20)  C.A.Hope, The Excavations at Ismant el-Kharab from 2000 to 2002, in G.E.Bowen 
and C.A.Hope (eds.), The Oasis Papers 3 : Proccedings of the third International conference 
of the dakhleh oasis project, Dakhleh Oasis Project : Monograph 14, Oxford: Oxbow 
(2003), Pl.5.                                                           
(21)C.A.Hope, (The Excavations at Ismant el-Kharab from 2000 to 2002), op.cit, Pl.5.                                                                                     
(22)O.E. Kaper, (The God Tutu at Kellis), op.cit, Figure.4.                                            
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وتم تصویر اإللھ توتو فى مامیزى معبده فى أسمنت الخراب بھیئة غریبة مركبة، 
ا النصف األیسر فھو عبارة عن فالنصف األیمن عبارة عن نصف وجھ إنسان، أم

  . )٢٣()٤٧، ٤٦لوحة رقم (وجھ أسد یعلوه وجھ إنسان 

  :معبد اإللھ توتو فى أسمنت الخراب
تق��ع كلل��یس القدیم��ة المعروف��ة حالی��اً بأس��منت الخ��راب ب��الجزء الش��رقى م��ن الواح��ة 

یم الداخلھ، وأشارت المواد الوثائقیة التى عثر علیھ�ا بأس�منت الخ�راب إل�ى االس�م الق�د
، كما أشارت ھ�ذه الوث�ائق أیض�اً إل�ى أن ھ�ذه البل�دة كان�ت تابع�ة "كللیس"للمدینة وھو 

لم��وط القدیم��ة، وتت��ألف ھ��ذه البل��دة م��ن مجموع��ة م��ن المب��انى المش��یدة ب��الطوب الل��بن 
باإلضافة إلى المعبد الذى یقع بین ھذه المبانى، وقد ترجع مراحل األشغال بالبلدة إل�ى 

رن الخ�امس الم�یالدى، وتحت�ل اس�منت الخ�راب مس�احة تق�رب القرن األول وحتى الق�
من واحد كیلو متر مربع، یحدھا م�ن الش�مال الغرب�ى والجن�وب الش�رقى ودی�ان جاف�ھ 

  ).١لوحة رقم (
، وق�د ك�ان الب�احثون ١٩٨٦بدأت أعمال الحفائر الرئیس�یة باس�منت الخ�راب ف�ى ع�ام 
جامع�ة مون�اش األس�ترالیة،  الرئیسیون لھذا الموقع ھما كولین ھ�وب وجی�ل ب�اون م�ن

المن��ازل (وق��د أثبت��ت أعم��ال الحف��ائر ف��ى المنطق��ة أن كلل��یس تتض��من مجموع��ة م��ن 
، )الكن��ائس والمق��ابر المس��یحیة -المعاب��د والمق��ابر الرومانی��ة  –الرومانی��ة والمس��یحیة 

ویوجد بالمنطق�ة جب�انتین إح�داھما ترج�ع للعص�ر الروم�انى واألخ�رى ترج�ع للعص�ر 
، وتحت��وى مدین��ة كلل��یس عل��ى أرب��ع مجمع��ات للمب��اني، )٢٤()١رق��م  لوح��ة(المس��یحي 

  ):١تخطیط رقم (یحیط بكل منھم أسوار تفصل كل واحدة عن األخرى 

  :مجمع معبد اإللھ توتو
والسور  –السور الخارجى للمعبد (یحیط بمعبد اإللھ توتو الحجرى إثنین من األسوار 

م م��ن الجان��ب ٥س��ورین ح��والى ، وتص��ل المس��افة ب��ین ال)٣تخط��یط رق��م )(ال��داخلى
، أم��ا بالنس��بة للجان��ب الغرب��ى فالس��وران ال��داخلى )الش��رقي –والجن��وبى  –الش��مالى (

  .، ویبدأ مجمع معبد توتو بالبوابة الشرقیة)٢٥(والخارجى متجاوران تقریباً 
  

                                                           
(23)O.E. Kaper, Pharaonic- Style Decoration in the Mammisi at Ismant El-Kharab: New 
Insights After the 1996- 1997 Field Season: in C.A. Hope and G.E. Bowen, Dakhleh Oasis 
Project: Preliminary Reports on the 1994- 1995 to 1998- 1999 Field Seasons, Dakhleh 
Oasis Project., Monograph ll, Oxbow Books, Oxford and Oakville (2002), p,p 219, 220.                                         

لوحة رق�م (معلومات من اللوحة اإلرشاریة التى وضعت من قبل ھیئة لآلثار فى واحة الداخلة   )٢٤(
٢٣.(  

، ٢٠٠٢ -٢٠٠١عماد الدین عبد الحمید طاھر، أعمال البعثھ الكندیة بالواحة الداخلھ بالوادى الجدید 
  .٣،  ٢، ص،ص  (D.O.P)مشروع واحة الداخلھ 

(25)C.A. Hope and G.E Bowen, Excavations in the Settlement of Ismant El-Kharab in 
1995-1999, in : C.A.Hope and G.E.Bowen (eds.), Dakhleh Oasis Project: Preliminary 
Reports on the 1994-1995 to 1998-1999 Field Seasons, Oxford and Oakville (2002), p. 197.                                                                                            
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  :البوابة الشرقیة
معب�د كانت ھذه البوابة ھ�ى النقط�ة الرئیس�یة ل�دخول الھیاك�ل الت�ى تق�ع داخ�ل مجم�ع ال

، وھى بوابة مزدوج�ة حی�ث تتك�ون م�ن بواب�ة داخلی�ة وبواب�ة خارجی�ة )٢لوحة رقم (
، أم�ا أقص�ى )م٢٫٢(ویربط بینھم�ا مم�ر، والبواب�ة الداخلی�ة یص�ل أقص�ى إرتف�اع لھ�ا 

، وھ��ذه البواب��ھ المزدوج��ة مش��یدة م��ن )٢٦()م١٫٨٥(إرتف��اع للبواب��ة  الخارجی��ة فیبل��غ 
ب�بالط م�ن الحج�ر الحج�رى، واس�تخدام الحج�ر الحجر الرملى، ولكن أرضیتھا مبلطة 

الجیرى ھنا ھو فرید من نوعھ، حیث أنھ غالباً ما یتم استخدامھ فى النح�ت فق�ط، ول�م 
یتم العثور على أى أثر لزخرفة على ھذه البوابھ على الرغم م�ن أن�ھ ت�م العث�ور عل�ى 

التى تقع على بعض الكتل الكبیرة من الحجر الرملى أثناء عملیة التطھیر فى المنطقة 
  .)٢٧(الجانب الغربي من البوابة

وتم بناء البوابة الداخلیة داخل السور الداخلى للمعبد وتم بناء البواب�ة الخارجی�ة داخ�ل 
غ��رف داخ��ل ھ��ذه البواب��ة مرتب��ة عل��ى  ٦الس��ور الخ��ارجى للمعب��د، ویوج��د ح��والى 

، )٣رقم  لوحة(الجانبین الشمالى والجنوبى بحیث فى كل جانب ثالث غرف متشابھة 
وفى الغرفة التى تقع إلى الشمال من البوابة الداخلیة تحتوى على س�لم، وم�ن الم�رجح 
أن الغرف��ة الت��ى تق��ع عل��ى ش��مال البواب��ة الخارجی��ة تحت��وى أیض��اً عل��ى س��لم، وھ��ذان 
السلمان یأدیان إلى الطابق الثانى من البوابة، كما أنھ یمكن الوصول م�ن ھ�ذه الغ�رف 

ن الس��ور  ال��داخلى والس��ور الخ��ارجى م��ن الجھت��ان الش��مالیة إل��ى الغ��رف الواقع��ة ب��ی
والجنوبیة، وكانت ھذه الغ�رف الواقع�ة ب�ین الس�ورین جائ�ت عل�ى ھیئ�ة ط�ابقین، كم�ا 

  .)٢٨(أنھم عانوا كثیًرا من اإلنھیار وأیضاً من حریق كبیر
وعثر على لوحة في غایة األھمیة في الغرفة التى تق�ع عل�ى جن�وب البواب�ة الداخلی�ة، 

، وھى تصور )سم٨٫٦×  ٥٩×  ٨٠(وتقاس ) ٥-٤لوحة رقم (قد عثر علیھا سلیمھ و
، وال��ذى یوج��د خرط��وش یحم��ل )م١٩٣ – ٢١١(اإلمبراط��ور س��بتیموس س��یفیروس 

اسمھ، ویقوم اإلمبراطور بتقدیم القرابیین إلثنین من اآللھة الجالیسین على عروش�ھم، 
ا مع وجود آث�ار لت�اج أحم�ر عل�ى األولى ھى اإللھھ نیت ترتدى شعًرا مستعاًرا قصیرً 

رأسھا، والثانى ھو اإللھ توتو المتوج بالتاج المزدوج، وكال اإللھان یمسكان فى ی�دھم 
  .)٢٩()عنخ(الیسرى عصا الصرلجان وفى یدھم الیمنى توجد عالمة الحیاة 

لوح�ة رق�م (یت عل�ى اإلل�ھ توت�و ف�ى ھ�ذا المنظ�ر ویمكن مالحظة أنھ تم تقدیم اإللھة ن

                                                           
(26)Ibid, p. 197. J.E. Knudstad and R.A. Frey, Kellis: The Architectural Survey of the 
Roman- Byzantine Town at Ismant el-Kharab, in: C.S. Churcher and A.J. Mills, Report 
from the Survey of the Dakheh Oasis Western Desert of Egypt 1977- 1987, Dakhleh Oasis 
Project: Monograph 2, Oxbow Monograph 99 (1999), p,p 197, 198.                                                                                                 
(27)    C.A. Hope and G.E Bowen,( Excavation in 1995-1999), op.cit, p. 197.                 
(28)Ibid, p. 197.                                                                                                                
(29)C.A. Hope (eds.), The Excavation at Ismant El-Kharab from 2000 to 2002: in G.E 
Bowen and C.A. Hope (eds.), The Oasis Papers III: The Proceedings of the Third 
International Conference of the Dakhleh Oasis, Oxford (2003), p,p228,231.  
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كن الت�اج الم�زدوج ال�ذى ت�وج ب�ھ اإلل�ھ توت�و یوض�ح ص�فتھ السیاس�یة ف�ى ھ�ذا ، ول)٦
المكان، وھو یدل على وضعھ كألھ رئیسي فى المدینة ولیس إلًھا ثانوًیا، والحظ ك�ابر 
أن توتو یرتدى مالب�س عس�كریة، وعل�ى ال�رغم م�ن ع�دم وض�وحھا ف�ى ال�نقش، فإن�ھ 

م ذل�ك أن�ھ یحم�ل ف�ى ی�ده الیس�رى أشار إلى كونھ من الدروع المالصقة للجسم، وی�دع
ومعھا السكین المقدس ال�ذى ) األواس(عالمة عنخ، وفى الید الیمنى عصا الصولجان 

  .)٣٠(یستحدمھ فى قتل اآلفاعى اللیلیة
ویوجد انھیارات طوب تمأل المنطقة الواق�ع ب�ین الب�وابتین، وتحت�وى عل�ى الكثی�ر م�ن 

ًة إل��ى الجن��وب أص��یبت بح��روق الرم��اد والم��واد المحترق��ة، وج��دران الغ��رف مباش��ر
، كم��ا أن غالبی��ة القط��ع الت��ى وج��دت ب��ین اإلنھی��ار كان��ت ذات ط��ابع محل��ى، )٣١(بالغ��ة

وكثیر منھا تعود إلى القرن الرابع الم�یالدى، وھ�ذا كل�ھ ی�دل عل�ى إح�تالل المعب�د ف�ى 
، )٣٢(القرن الرابع وتغییر نشاطھ ووظیفتھ كما ھو الحال مع أج�زاء أخ�رى ف�ى المعب�د

والتى م�ن الم�رجح أنھ�ا كان�ت ) ٢لوحة رقم (على سلسلة من المقاعد الحجریة وعثر 
عبارة عن قواعد لیوضع علیھا تماثیل، وذلك ألنھ تم العث�ور عل�ى ق�دمین م�ن الحج�ر 
الجی�رى والت�ان كانت�ا ج�زء م�ن تمث�ال أس�لوب ص�ناعتھ مط�ابق م�ع ال�ذى وج�د داخ�ل 

  .)٣٣(رواق المعبد
  :الفناء األمامى المفتوح

، یح�یط ب�ھ )٣٤()م١١×  ٣٥(د البوابة الشرقیة نجد فناء أمامى مفتوح تبلغ مسافت وبع
والجان��ب الجن��وبى الجان��ب الش��مالى (ص��فوف م��ن األعم��دة م��ن عل��ى ثالث��ة جوان��ب 

، ونج�د عل�ى الجان�ب الجن�وبى م�ن )٢تخطیط رق�م ()٨-٧لوحة رقم()والجانب الغربى
یمكن الوصول منھ إلى  الجنوبیة، كما ، ویوجد أیضاً البوابھ)٤(ھذا الفناء الھیكل رقم 

على )٣(إلى المامیزي، ویوجد الھیكل رقم اللتان تأدیان)٢(قموالغرفة ر)٣(الغرفة رقم
الجان��ب الش��مالى م��ن الفن��اء، وأعم��دة الفن��اء رتب��ت محوری��اً م��ع الم��دخل الش��رقى ف��ي 

ألعم�دة، واجھة المعبد مما یشیر إلى أنھ ربما كان لھذا الفن�اء س�قف یس�تند عل�ى ھ�ذه ا
  .)٣٥(ونصل من ھذا الفناء إلى واجھة المعبد الحجرى والذى یبدأ  برواق أعمدة

  :رواق األعمدة
وھ�ذا ال�رواق ھ�و مس�تطیل الش�كل عل�ى مح�ور ش�مالى جن�وبى، ویحت�وى عل�ى ثالث��ة 
ص��فوف م��ن األعم��دة ف��ى الجان��ب الش��رقى والش��مالى والجن��وبى، وربم��ا جائ��ت ھ��ذه 

ر جداری�ة، وب�ذلك تش�بھ ص�الھ األعم�دة األمامی�ة ف�ى الجدران الثالث�ة عل�ى ھیئ�ة س�تائ
  ).٣تخطیط رقم (معبد اإللھ آمون نخت فى عین بربیعة فى واحة الداخلة 

                                                           
(30) O.E. Kaper, (The God Tutu at Kellis), op.cit, p,p 311,313.                                      
(31)  C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p. 197.           
(32) J. E. Knudstand and R.A. Frey, op. cit, p,p 197, 198.                                              
(33) C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavations in 1995- 1999), op. cit, p. 197.              
(34) J.E. Knudstad and R.A. Frey, op. cit, p,p 198, 199.                                                 
(35) A.J. Mills, Report on the Fourth Season of Survey, October 1981- January 1982, 

JSSEA 12 (1982), p. 99.                                                                                             
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عث��ر عل��ى العدی��د م��ن القط��ع األثری��ة ف��ى الفن��اء األم��امى ورواق األعم��دة وج��اءت 
  :)٣٦(كاآلتى

  :أجزاء من تمثال إلیزیس -١
د إل�ى تماثی�ل منحوت�ة ب�الحجم الطبیع�ى م�ن تم العثور على العدید من القطع الت�ى تع�و

  :الحجر الجیرى، وتشمل ما یلى
شظایا من الجزء الخلفى م�ن رأس أنث�ى ربم�ا تمث�ل إی�زیس، وج�اءت القط�ع م�ع    –أ 

لوح�ة رق�م (شعر مفترق من الركز فوق الرباط، والشعر مجعد ومنحوت بنحت ب�ارز 
  .دد المماثل، وھناك روؤس أخرى مطابقة ولكن ال یمكن تحدید الع)٩

ویوجد آثار جصیة ف�ى ) ١٠لوحة رقم (ید یمنى مع أصابع ممتدة فى األصل    –ب 
المعصم ویوجد مناطق ملونة بالطالء األخضر، وت�دل القطع�ة عل�ى حرك�ة األص�ابع، 

  .وھذا یدل على أنھا كانت تمسك بشئ فى یدھا ولم یتبقى إال أصبع واحد سلیم
  ).١١لوحة رقم (م صندل قدم یمنى كاملة ترتدى ھذه القد   -ج

نتأك�د أن ھ�ذه ) الی�دین والق�دمین وال�رأس(وعندما ننظر إل�ى م�ا تبق�ى م�ن ھ�ذه اآلث�ار 
القط��ع مس��تمدة م��ن تماثی��ل مركب��ة ب��الحجم الطبیع��ى، وإذا نظرن��ا لبقای��ا ال��رأس ف��نمط 
شعرھا یجعلنا نعتقد أنھا لإللھة إیزیس، وعدد القطع األثریة التى تعود إل�ى الق�دم ت�دل 

  .أنھ ھناك على األقل إثنین من ھذه التماثیل، والید كانت ربما تمسك شخشیخة على
  :جزء من تمثال من الحجر الجیرى لسیرابیس -٢

أشارت األدلة األثریة إلى وجود تماثیل كبیرة لإللھ سیرابیس من الحجر الجیرى، فقد 
لنح�ت الب�ارز عثر على قطعة كبیرة من تاج اإللھ سیرابیس مع زخرفة نباتیة منف�ذة با

، والطبیعة )١٢لوحة رقم (مع آثار لطالء أحمر الذى كان بمثابة قاعدة لرقائق الذھب 
الدقیقة لعدد ھذه القطع الباقیة ال یمكن تحدیدھا، وربما كان ھذا جزء من تمث�ال حی�ث 
أنھ عثر على ید من الحجر الجیرى أكبر فى الحجم من تلك الت�ى نس�بت إل�ى إی�زیس، 

  .)٣٧(ن تمثال لسیرابیس ولكننا ال یمكننا أن نتأكد من ذلكوربما ھى جزء م
وعل��ى الجان��ب الغرب��ى م��ن رواق األعم��دة یوح��د م��دخالن، الم��دخل ال��ذى یق��ع ف��ى 
منتصف الجدار ھو المدخل الرئیسى، ویوج�د م�دخل ف�ى النھای�ة الش�مالیة م�ن الج�دار 

ص�ل من�ھ إل�ى الغربى ویأدى الى الممر الشمالى الذى یق�ع عل�ى ط�ول المعب�د وال�ذى ن
  ).٣تخطیط رقم (والفناء الخلفى لمعبد اإللھ توتو ) ٢(الھیكل رقم 

  :المعبد الرئیسى
المعبد الرئیسى اآلن فى حالة خربة تماماً فلم یتبق�ى من�ھ س�وى ح�والى مت�ر واح�د ف�ى 
اإلرتفاع، فھذا المتر ھو الذى دلن�ا عل�ى تخط�یط المعب�د الحج�ري الوحی�د لإلل�ھ توت�و، 

  .وراء ھذا االنھیار الكامل، ویبدأ ھذا المعبد بالبوابة الرئیسیھ للمعبد وال نعلم السبب
  

                                                           
(36) C.A. Hope, (Objects from the Temple), op .cit, p,p 814, 815.                                  
(37) C.A. Hope, (Objects from the Temple), Loc.cit, p,p 818,819,825.                      
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  :البوابة الرئیسیة
وھذه البوابة ھى عبارة عن بوابة مزدوجة، فق�ط دورتھ�ا الس�فلیة مازال�ت ف�ى المك�ان 

، ومع ذلك فإن العدید م�ن أج�زاء النق�وش والزخرف�ة األص�لیة بقی�ت، )١٣لوحة رقم (
المحور المركزى للمعبد، وقد تم زخرفة البوابة الخاجیة بنقوش  وھذه البوابة تقع على

بارزة فى كال العضادات واألعتاب ، أما البوابة الداخلیة یبدو أنھا قد زخرفت بنق�وش 
غ��ائرة عل��ى عتبھ��ا فق��ط، والعتب��ان بالتأكی��د تلق��وا زخ��رفتھم ف��ى العص��ر الروم��انى، 

  .)٣٨(وكالھما یبدوا أنھما تضمنا تصویراً مشابھا
ت�م العث��ور عل�ى أح��د ھ�ذه األعت��اب منھ�ار، وق��د ت�م تجمیع��ھ ودراس�تھ م��ن قب�ل ك��ابر و
، وجائ��ت زخرفت��ھ عب��ارة ع��ن تص��ویر لإلل��ھ توت��و ف��ى ش��كل إنس��ان )١٤لوح��ة رق��م (

مرتدیاً التاج المزدوج، وھذا ما یؤكده عدة أوصاف لھ فى أماكن أخرى لھ فى المعبد، 
ف�ى الجھ��ة الیمن��ى فھ�و یرت��دى الت��اج  وھ�و یرت��دى ھ�ذا الت��اج ف��ى الجھ�ة الیس��رى، أم��ا

الحربى، وتوافق�ھ أم�ھ اإللھ�ھ نی�ت عل�ى الجان�ب األیم�ن ف�ى ك�ال العتب�ین، أم�ا الجان�ب 
األیسر فترافقھ اإللھھ تابیسیس فى ك�ال العتب�ین، وت�م اقت�راح ت�اریخ ھ�ذه اللوح�ة عل�ى 

ال��ذى أنھ�ا تع��ود إل��ى نھای��ة الق��رن الث��انى الم��یالدى، وھ��ذا عل��ى أس��اس أس��لوب ال��نقش 
یتوافق مع أسلوب ال�نقش عل�ى كتل�ھ ت�م العث�ور علیھ�ا ف�ى المعب�د الخلف�ى والت�ى یع�ود 

  .)٣٩(تاریخھا إلى عھد اإلمبراطور برتیناكس
ومن االكتشافات المھمھ نص من الھیروغلیفی�ة، حی�ث أن البواب�ھ مازال�ت تحم�ل آث�ار 

م�ن خ��الل النق�وش األص�لیة، والت�ى تثب�ت أن ھ�ذا المعب��د مخص�ص لإلل�ھ توت�و وذل�ك 
، )س�ید الش�اطین(سلسلة من األلقاب التى تخصھ، وم�ن أكث�ر النق�وش أھمی�ة ھ�و لق�ب 

وھذا اللقب یقوم بتقدیم دلیل كافى على أن ھذا المعبد خصص لعبادة اإللھ توتو، وف�ى 
كال العتبین یظھر اإلل�ھ توت�و ف�ى ص�حبھ أم�ھ اإللھ�ھ نی�ت، ویرت�دى اإلل�ھ توت�و الت�اج 

  .)٤٠(األحمر
  ): ٥الغرفة رقم (توح الفناء المف

، )١٥لوح�ة رق�م (تؤدى البوابة الرئیسیة إل�ى فن�اء مفت�وح إل�ى الس�ماء ل�یس ل�ھ س�قف 
ونجد فى النھایة الجنوبیة م�ن الج�دار الغرب�ى لھ�ذا الفن�اء ب�اب ی�أدى ال�ى مم�ر طوی�ل 
بطول المعبد الرئیسى فى جھتھ الجنوبیة، ویأدى ھذا الممر إلى الفناء الخلف�ى للمعب�د، 

طول ھذا الممر یوجد العدید من الغرف المبنیھ م�ن الط�وب الل�بن والت�ى كان�ت وعلى 
، ویبلغ مساحة ھذا الفن�اء م�ع م�ا تبق�ى م�ن المعب�د )٤١(ربما تستخدم ألغراض التخزین

، وقد عثر فى أرض�یھ ھ�ذه الغرف�ة عل�ى )٤٢()م٢٩×  ١٠(حوالى ) ١، ٢، ٣الغرف (
  :)٤٣(العدید من القطع األثریة والتى ھى كالتالى

                                                           
(38) O.E. Kaper, (The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p. 65.                                           
(39) O.E. Kaper, (The God Tutu at Kellis), op. cit, p. 314.                                          
(40) O.E. Kaper, (The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p. 65.                                           
(41) C.A. Hope, (Objects from the Temple), op. cit, p. 806.                                           
(42) J.E. Knudstad and R.A. Frey, op. cit, p,p 196, 197.                                                
(43) C.A. Hope, (Object from the Temple), op. cit, p,p 818, 819, 825, 831.                   
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جزء من الجزء السفلى لمجموعة تماثیل من الرخام والتى تمثل شخصیة ذكوریة    -١
  ).١٦لوحة رقم (واقفة ترتدي صندل متقن الصنع، مع جذع شجرة وكبش على یمینھ 

أجزاء من قطع تعود إلى شخصیات إمبراطوریة، وكانت شخصیات ذكوریة م�ع    -٢
شخص�یة إمبراط�ور ولكن�ھ غی�ر شعر مجعد وذقن نظیف�ة، وتب�دو ھ�ذه الشخص�یة ھ�ى 

  ).١٧لوحة رقم (معروف 
، فقد تم حف�ظ ص�ورة ش�بھ )١٨لوحة رقم (قطعة من الخشب المذھب علیھا نقوش   -٣

  .كاملة لحاكم یواجھ الیسار فى فعل یدل على أنھ كان یصنع قربان
  ):٣الغرفة رقم ( الغرفة األمامیة 

ث�الث غ�رف محوری�ة والت�ى  وفى وسط الجدار العربى من الفناء نجد باب یصل إل�ى
، وأول ھ��ذه الغ��رف ھ��ى الغرف��ة )٣تخط��یط رق��م (تش��كل معب��د االل��ھ توت��و الحج��رى 

األمامیة، وھى غرف�ة مس�تطیلة الش�كل، ویوج�د ف�ى ج�دارھا الغرب�ى باب�ان م�نھم ب�اب 
محورى یؤدى إلى غرفة اإلنتظار، ویوجد باب ف�ى النھای�ة الجنوبی�ة م�ن ھ�ذا الج�دار 

، وقد عثر ف�ى ھ�ذه الغرف�ة عل�ى لوح�ة خش�بیة ص�غیرة )٤٤()٤م الغرفة رق(یأدى ممر 
غایة ف�ي الروع�ة واألھمی�ة وھ�ى تص�ور إلی�زیس الش�ابھ، وھ�ى ترت�دى عل�ى رأس�ھا 
قرص الشمس وقرون والصل المقدس، ولدیھا خص�الت ش�عر طویل�ة، وترت�دي ث�وب 

ب�د مع شال معق�ود عل�ى ث�دیھا األیم�ن وربم�ا كان�ت ھ�ذه اللوح�ة ھدی�ة نذری�ة إل�ى المع
  .)٤٥()١٩لوحة رقم (

  ):٤الغرفة رقم (الممر 
ویمكن الدخول إلیھا م�ن الم�دخل الس�ابق ال�ذكر ال�ذى یق�ع ف�ى الغرف�ة األمامی�ة، وھ�ذا 

، وھو یؤدى إلى حرم المعبد الخلفي )٦و ٢و ١(الممر یقع على جنوب الغرف الثالثة 
، )٣تخطیط رقم (و ، ویمكن أن تصل منھ إلى الفناء الخلفى لمعبد اإللھ توت)٦الغرفة (

  :)٤٦(وقد عثر فى ھذا الممر على العدید من القطع األثریة الجیدة وھى
تمثال نصفى إلیزیس دمیتر، وھو بالحجم الطبیعى لإللھة، ولكن لألس�ف ل�م تب�ق    -١

فى الوجھ سوى أجزاء من العین الیمنى والذقن ، والرأس متوجة بالصولجان الطوی�ل 
عل�ى الكتف�ین، وھ�ى ترت�دى الھیم�اتیون، والمالب�س مع قرص الشمس، ویتدفق الشعر 

  ).٢١ -٢٠لوحة رقم (نفذت باللون األخضر والشعر باألسود 
وت��م العث��ور أیض��اً عل��ى أرب��ع دعام��ات كامل��ة، یوج��د واح��دة كامل��ة أم��ا الثالث��ة    -٢

  ).٢٢لوحة رقم (المتبقون فھم مجزئین، والعناصر الزخرفیة بقیت سلیمة 
  ):٢رقم  الغرفة(حجرة اإلنتظار 

ویمكن الدخول إلیھا م�ن الم�دخل ال�ذى س�بق ذك�ره ف�ى الغرف�ة األمامی�ة، وتعتب�ر ھ�ذه 
الغرفة ھى قاعدة اإلنتظار للحرم، حیث یتم فیھا استراحة الموكب وتھیئة تمث�ال اإلل�ھ 

، وقد تم العثور )٣تخطیط رقم (الرئیسى للمعبد قبل الدخول إلى الحرم حیث المستقر 
                                                           

(44) Ibid, p. 806.                                                                                                              
(45) Ibid, p. 827.                                                                                                              
(46) C.A. Hope, (Object from the Temple), Loc. cit, p,p 806, 821, 836.                         
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  :)٤٧(فة على بعض القطع األثریة وھيفى أرضیة ھذه الغر
عدة أج�زاء م�ن تمث�ال ب�الحجم الطبیع�ى، ومنھ�ا ق�دم م�ن الحج�ر الجی�رى ترت�دى    -١

، وعلى الرغم من أن القطعة غیر كاملة فمن الممكن أنھ�ا تع�ود )٢٣لوحة رقم (حذاء 
 إلى سیرابیس أو إیزیس، وذلك ألن فى ھذه القطعة تم تقدیم القدم فیھا وھو م�ن الن�وع

  .المعروف باإلقتران مع عبادات سیرابیس وإیزیس
جزء ص�غیر لق�دم م�ن الحج�ر الجی�رى، ویظھ�ر أن�ھ یرت�دى ص�ندل م�تقن الص�نع،   -٢

وحالتھ السیئة جعلت التعرف على ھویتھ غیر مؤكدة على ال�رغم م�ن أن�ھ مس�تمد م�ن 
  ).٢٤لوحة رقم (شخصیة ذكوریة 

ء م��ن الحج��ر الرمل��ى، وعث��ر عل��ى النص��ف الس��فلى لشخص��یة ف��ى وض��ع قرفص��ا  -٣
یستریح على ركبتیھ، ال یظھر على الشكل أصابع قدم أو أصابع ی�دین، وھ�ذه القطع�ة 

  ).٢٥لوحة رقم (مطلیة بالطین 
  ):١الغرفة رقم(الحـرم 

ویمكن الدخل إلیھا عبر مدخل یق�ع ف�ى منتص�ف الج�دار الغرب�ى م�ن قاع�ة اإلنتظ�ار، 
ه الغرف�ة ك�ان بھ�ا التمث�ال الرئیس�ي ، وھ�ذ)م١٫٠٥×  ٢٫١٨(ویبلغ قیاس ھذه الغرف�ة 

للعب�ادة ولكن��ھ ل��م ی��تم العث��ور علی��ھ، وق��د عث��ر ف��ى ھ��ذا الح��رم عل��ى لوح��ة م��ن الحج��ر 
الجیرى فى الركن الشمالى الشرقى م�ن الغرف�ة، وعل�ى ال�رغم م�ن أنھ�ا مكس�ورة فم�ا 

، ویص�ور اإلل�ھ )س�م ٣٧×  ٢٢×  ٣١(تبقى منھا فى حالة جیدة، فھى تقاس بحوالى 
ھا على شكل أبو الھول ینظر إلى الیمین  برأس أسد ومقدمة الرأس عبارة عن توتو فی

رأس إنسان، ویرتدى رداء النمس على رأسھ، وكان متوجاً بتاج لم یبقى اآلن، ویوجد 
رأس تمس��اح یخ��رج م��ن ص��دره، وزیل��ھ ینتھ��ى بحی��ھ ك��وبرا ترت��دى الت��اج األب��یض، 

لوح�ة رق�م (ھذا المنظ�ر موص�عة  ویوجد أسفلھ ثعبان طویل، وكانت جمیع العیون فى
، وھى تعود إلى القرن األول أو الثانى المیالدى، وقد استخدمت بعد ذلك كغط�اء )٢٦
  .)٤٨(جرة

واللوحة صناعة محلیة من الحجر الجیرى مزخرفة بالنقش الب�ارز، ویجس�د توت�و ف�ى 
یھ�ا ھذه اللوحة بھیئة أبو الھول المتجول الذى یبحث عن األرواح الشریرة لیقض�ى عل

فى العالم الدنیوى والعالم اآلخر، لذلك فھو یخطو بقوة وثبات وثقة، كم�ا أن توت�و ھن�ا 
مسلح بأس�لحة متنوع�ة یس�تخدمھا ف�ى القض�اء عل�ى األرواح الش�ریرة، فنج�د ل�ھ رأس 
أسد ورأس إنسان ممتزجین مًعا، وینتھى ذیل توتو بحیھ كوبرا ترتدى التاج األبیض، 

تو بمبالغة فى قوة عضالت الجسد واألقدام، وربما ھ�ذا وقد تم تصویر مالمح جسد تو
لتواك���ب ق���وة توت���و المفرط���ة والمطلوب���ة ف���ى القض���اء عل���ى الش���رور الت���ى تمل���ئ 

  .)٤٩(الصحراء
وعثر أیضاً على تمثال م�ن الحج�ر الجی�رى لتوت�و ف�ى ش�كل أب�و الھ�ول، فق�ط ال�رأس 

                                                           
(47) Ibid, p:p 817: 819.                                                                                                    
(48) C.A. Hope (eds.), (The Excavation 2000 to 2002), op.cit, p,p 217, 218.                  
(49) Ibid, p,p 217, 218.   O.E.Kaper, (The God Tutu at Kellis), op. cit, p. 315, 316.       



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٥٦٦ 

ل��ى وج��ود الص��ل والكتف��ین ھم��ا م��ن بقی��ا، ویرت��دى اإلل��ھ غط��اء لل��رأس ب��دون دالل��ة ع
المق��دس، ویوج��د عل��ى جبھت��ھ ص��ف م��ن الش��عر المجع��د القص��یر، واألكت��اف ض��یقة 

، وق�د )٢٧لوح�ة رق�م (ومسطحة، وھذا الرأس تعتب�ر ال�رأس الوحی�دة الثالثی�ة األبع�اد 
  .)٥٠(تكون ھذه الصورة ھى صورة العبادة الكبرى لإللھ توتو فى ھذا المعبد

  : تاریخ المعبد
خھ إلى العصر الرومانى، ویعتبر أق�دم ت�اریخ م�رتبط ببن�اء ھ�ذا ھذا المعبد یرجع تاری

والدلیل األكثر حداث�ة ھ�و یع�ود ) م٦٨ – ٥٤(المعبد ھو فى وقت اإلمبراطور نیرون 
من الواضح أن نشاط البناء بدأ تحت حكم اإلمبراطور نی�رون، كم�ا أن ، )م٣٣٥(إلى 

اط��ور ھادری��ان، فم��ن عت��ب الب��اب الرئیس��ى ف��ى المعب��د ت��م زخرفت��ھ ف��ى اس��م اإلمبر
الواض��ح أیض��اً أن ھ��دریان ھ��و المس��ئول ع��ن اآلث��ار الرئیس��یة، وت��م توس��یعھ وإض��افة 
زخرف���ة ف���ى الق���رن الث���انى بواس���طة اإلمبراط���ور أنطونی���وس بی���وس واإلمبراط���ور 

  .)٥١(برتناكس، وتوجد إضافات تعود إلى فترة مبكرة من القرن الثالث المیالدى
  :المعبد الخلفي

           )الج���دار الغرب���ى(دار الخلف���ى لح���رم معب���د اإلل���ھ توت���وخل���ف الج��� یق���ع ھ���ذا المعب���د
ن الحجرالرمل�ي، ویتك�ون م�ن وھ�ذا العب�د مبن�ى م�، )٢تخط�یط رق�م ()٢٨لوحة رقم (

  ).٧و ٦(غرفتین
  ):٧الغرفة رقم (الفناء األمامي  

ء تعتب�ر بمثاب��ة الفن�اء األم��امى ال�ذى یس��بق الح�رم ، ویوج��د ف�ى الفن��ا) ٧(الغرف�ة رق��م 
األم��امي ب��اب م��ن الج��دار الغرب��ى وال��ذى یط��ل عل��ى الفن��اء الخلف��ى لمعب��د اإلل��ھ توت��و 

، )٥٢(، ویوجد فى ھذا الجدار اثنین من األعمدة عل�ى ال�نمط الكالس�یكى)الفناء الغربى(
ثالث (فقد عثر فى الفناء األمامي على قاعدة عمود، وعثر أیضاً على زخرفة مطرزة 

  .)٥٣()ضبثالث ورود منفذة على جص أبی
  ):٦الغرفة رقم (الحرم 

ونص��ل إل��ى الح��رم م��ن خ��الل فتح��ة ف��ى الج��دار الش��رقى م��ن الفن��اء األم��امي، ویوج��د 
مدخل آخر للحرم وھو یقع فى الركن الجنوبى من ھذه الغرفة والذى یأدى إلى المم�ر 

، وق�د عث�ر ف�ي المعب�د )٥٤(الذى ینتھ�ى بالغرف�ة األمامی�ة لمعب�د اإلل�ھ توت�و) ٤الغرفة (
  :)٥٥(في على العدید من األثار وھيالخل

تمثال لھ أھمیة كبیرة من الناحیة التاریخیة والدینیة وھو تمثال من البرونز لإللھ�ھ  -١

                                                           
(50)C.A. Hope, (Object from the Temple), op cit, p. 817.   C.A. Hope and O.E. Kaper et al., 
Dakhleh Oasis Project, Ismant El-Gharab 1991-92, JSSEA 19 (1989), PL.III.                                                                                                   
(51) C.A. Hope, (Object from the Temple), Loc. cit, p. 810, O.E. Kaper, (The Egyptian 

God Tutu), op.cit, p. 140.                                                                           
(52) O.E.Kaper, (Restoring Wall Paintings), op.cit, p. 4.                                                 
(53) C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p,p 180, 181.     
(54) Ibid, p. 180.                                                                                                               
(55) C.A. Hope, (Objects from the Temple), op. cit, p. 823.                                            
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  ).٢٩لوحة رقم (تابیسیس 
ثالثة رؤوس لتماثیل نصفیة، إثنین من ھؤالء لشخصیات نسائیة، وواحد یرت�دى    -٢
لوح�ة رق�م (ربم�ا یك�ون ھرق�ل وھ�و تمث�ال ل�ذكر ) تاج مكون من اكلیل م�ن األزھ�ار(

٣١ -٣٠.(  
سم  ٢٤قاعدة تمثال مربعة من الحجر الرملى والتى تمیل مع الجانبین، وإرتفاعھا   -٣

  ).٣٢لوحة رقم (سم  ٢٨٫٥وعرضھا 
كتلھ من الحجر الرملى والت�ى كان�ت ج�زء م�ن العض�ادة الجنوبی�ة للب�اب الم�ؤدى   -٤

حكم لمدة ثالثة شھور فقط ف�ى ع�ام  إلى الحرم،  وتصور االمبراطور برتیناكس الذى
  .)٥٦()٣٣لوحة رقم (م وھو یقوم بتقدیم الشخشیخھ إلى االلھھ تابسیس ١٩٣

  :المامیزى
تخط�یط رق�م ) (٣٤لوحة رقم (یقع المامیزى إلى الجنوب مباشرة من معبد االلھ توتو 

ة الغرف�(، وغرف�ة اإلنتظ�ار )١الغرفة رقم(، ویتكون من غرفة داخلیة رئیسیة )٤ - ٢
، ویع�د ھ�ذا المبن�ى م�ن أكب�ر المب�انى )٣الغرف�ة رق�م (وفن�اء أم�امى مكش�وف ) ٢رقم 

الثانویة المحیطة بالمعبد الرئیسى، وھو من الطوب الل�بن المزخ�رف، كم�ا أن�ھ یتف�وق 
، ویع��ود ت��اریخ بی��ت )٥٧(عل��ى المعب��د الرئیس��ى ف��ى الحج��م وف��ى مج��ال زخرفت��ھ أیض��اً 

وذلك من خالل ) بدایة القرن الثانى المیالدى(الوالدة إلى عصر اإلمبراطور ھادریان 
  .)٥٨(دراسة النقوش التى توجد على جدرانھ

  ):١الغرفة رقم (الغرفة الرئیسیة 
) م١٢×٤٫٨(ھذه الغرفة تعتبر ھى الغرفة الرئیسیة فى ھذا المامیزى، وتبلغ مساحتھا 

وى ف�وق مس�ت) م٣٫٥(، وق�د ت�م الحف�اظ عل�ى الج�دران إل�ى ارتف�اع )٣٤صورة رق�م (
، وھ���ذا )٥٩()م٥(الغرب���ى، وك���ان األرتف���اع األص���لى األرض���یة ف���ى ال���ركن الجن���وبى 

، وھ�ذه الغرف�ة لھ�ا )ش�رقى غرب�ى(المامیزى مبنى على نفس مح�ور المعب�د الرئیس�ى 
بابان الباب األول محورى فى منتص�ف الج�دار الش�رقى وی�ؤدى إل�ى غرف�ة اإلنتظ�ار 

صف الجدار الش�مالى وی�أدى إل�ى الفن�اء ، أما الباب الثانى فھو فى منت)٢الغرفة رقم (
  .)٦٠(الخلفى لمبعد اإللھ توتو وأیضاً إلى المعبد الخلفي

وكان ھذا السقف مطل�ي ) ٣٥لوحة رقم (وھذه الغرفة كانت معطاه بسقف مقبب كبیر 
ب���الجص ومزخ���رف ف���ى جمی���ع نواحی���ھ، ویوج���د ف���ى الج���دار الخلف���ى ن���یش ص���غیر 

ان كلھ��ا أیض��اً مطلی��ة ب��الجص الم��زین بالرس��ومات، وجائ��ت الج��درمح��اط ) مح��راب(
كان��ت تجم��ع م��ا ب��ین ال��نمط المص��رى الق��دیم وال��نمط  برس��ومات، وھ��ذه الرس��ومات

                                                           
(56) C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p. 180.               
(57) O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op. cit, p. 140.                                             

    .٣عماد الدین عبد الحمید طاھر، المرجع السابق، ص   )٥٨(
(59)O.E. Kaper, (Epigraph at Ismant El-Kharab 1992 – 94), op. cit, p,p 69, 70.            
(60)O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op. cit, p,p 142, 143.                                   
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٥٦٨ 

  .)٦١()٣٦لوحة رقم (اإلنھیار الكالسیكى، وھذا ما أثبتھ
وبعد أن حلت المسیحیة وانتشرت فى واح�ة الداخل�ھ ق�د ت�م التخل�ى ع�ن الم�امیزى ف�ى 

، وقب��ل أن تغطی��ھ الرم��ال ق��د ت��م تغی��ر )٦٢(یالدىالنص��ف الث��انى م��ن الق��رن الراب��ع الم��
، حیث ت�م العث�ور عل�ى فض�الت )زریبة(نشاطھ إذ تحول إلى مكان إلقامة الحیوانات 

،  كما أنھ تم تغییر نشاطھ لغرض غیر دین�ى آخ�ر فق�د ت�م )٦٣(حیوانات فى ھذه الغرفة
ود إل�ى العثور على موقد محاط بتراكمات من القش والحصیر، وجمیع ھذه الم�واد تع�

  .)٦٤(القرن الرابع المیالدى
تم العثور فى ھذه الغرفة على العدید من القط�ع األثری�ة الت�ى تع�ود إل�ى ت�اریخ المعب�د 

  :وھي
  .بعض أجزاء من أعمدة طینیة مرسومة مع تیجان كورنثیة -١
 .)٦٥(تم العثور على قاعدة تمثال حجریة بجوار الباب الشمالى -٢
ال الخش��بیة الص��غیرة ف��ى ال��ركن الجن��وبى ت��م العث��ور عل��ى إثن��ین م��ن ص��نادیق الم�� -٣

 .)٦٦()٣٨ -٣٧لوحة رقم (الشرقى 
  :زخارف الغرفة

ھذه الغرفة تعتب�ر م�ن أروع الغ�رف ف�ى أس�منت الخ�راب كلھ�ا، فك�ل ج�درانھا مزین�ة 
بالرسومات، وحتى السقف كان مزین أیضاً بالرس�ومات، وت�م معرف�ة ذل�ك م�ن خ�الل 

، ولألس�ف )٦٧(ھیار السقف فى أرضیة الغرف�ةتجمیع أجزاء من الزخرفة الناجیة من إن
فإن العدید من المناطق المزخرفة تضررت كثیًرا بسبب العدید من العوامل منھا تأثیر 
الحیوانات مثل الحمیر والكالب والثعالب على ھذه المناظر، وأیضاً تأثیر الموقد الذى 

العدی��د م��ن  ت��م إنش��ائھ ف��ى ھ��ذه الغرف��ة، ولك��ن م��ا تبق��ى م��ن ھ��ذه النق��وش یوض��ح لن��ا
  .)٦٨(المعلومات الدینیة عن مدینة كللیس خاصھ وواحة الداخلھ عامة

تم زخرفة ھذه الغرفة بنمطین مختلفین وھما النمط الكالسیكى والنمط المصرى القدیم 
، والتى تعكس األزواق واإلحتیاجات الدینی�ة والفنی�ة ف�ى تل�ك الفت�رة، )٥تخطیط رقم (

لزخرفة الكالسیكیة، وقد رس�مت األس�طح المتبقی�ة ف�ى فقد تم زخرفة القبھ المركزیة با

                                                           
(61)O.E. Kaper, (The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p,p 64, 65.                                       
(62)O.E. Kaper, (Restoring Wall Paintings), op. cit, p. 5.                                               
(63)L. Blondaux, Conservation at Ismant El-Kharab: Examples of Wall Painting in Shrine 
l: in M.F. Wiseman and B.E. Parr (eds.), The Oasis Papers 2: Proceedings of the Second 
International Conference of the Dakhleh Oasis Project, Dakhleh Oasis Project: Monograph 
12, Oxbow Books, Oxford and Oakville (2008), p.152. 
(64)C.A. Hope and G.E Bowen, (Exacavation in 1995-1999), op. cit, p. 188.                
(65)O.E. Kaper, (Egyptian God Tutu), op. cit, p. 145.                                                     
(66)C.A. Hope (eds.), (The Excavation 2000 to 2002), op.cit, p. 221.                            
(67)O.E. Kaper,( The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p,p 64, 65. O.E. Kaper, (Egyptian God 
Tutu), op. cit, p. 143.                                                                                         
(68)L. Blondaux, (Conservation at Ismant), op. cit, p. 152.                                           
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، وق��د ج��اء الس��جل األدن��ى م��ن الج��دران )٦٩(الغرف��ة عل��ى الط��راز المص��رى التقلی��دى
، وق��د تم��ت دراس��ة زخ��ارف الط��راز الفرع��ونى م��ن قب��ل )٧٠(بالزخ��ارف الكالس��یكیة

)(Kaper
قبل ، أما الزخارف التى جاءت على النمط الكالسیكى فقد تم دراستھا من )٧١(

(White house)٧٢(، وجاءت الزخارف على الجدران كاآلتى(:  
  :الجدار الغربى

، ویوجد فى وسط )٣٩لوحة رقم (یوجد على ھذا الجدار إفریز على النمط الكالسیكى 
، وق�د إحت�وى )٧٣(ھذا الجدار نیش كما سبق القول والذى كان یوضع فیھ تمثال العب�ادة

  :)٧٤(وھىھذا الجدار على أربع مناظر تصویریة 
عل��ى یس��ار الن��یش الی��زال موج��ود رس��م لتوت��و عل��ى ھیئ��ة أب��و الھ��ول  :المنظ��ر األول

الس��ائر، ویوج��د أیض��اً س��بع شخص��یات الخص��وبة الت��ى تجل��ب لإلل��ھ توت��و المحص��ول 
، وعلى یمین المحراب یوجد مشھد لإللھة )٤٠لوحة رقم (الزراعى فى واحة الداخلة 

  .ة آلھھ من الذكور واإلیناسنیت جالسة تستقبل التقدیمات من ثمانی
على یسار النیش مازال موج�ود تص�ویر لتوت�و متب�وع بواس�طة إثن�ین  :المنظر الثانى

من اآللھھ، وھو مصور وھو یتلقى التقدیمات من ثالثة آلھ�ھ ذك�ور، ویم�ین المح�راب 
  .یوجد إثنین وھما اإللھتین نیت وتابسیس وتم عبادتھما بواسطة ستھ آلھھ

  .یوجد بھ أجزاء من تصویر ألوزیر :المنظر الثالث
  .غیر محدد نظراً لحالتھ السیئة :المنظر الرابع

  :الجدار الشرقى
  ):٤١لوحة رقم (وھى  )٧٥(ویحتوى ھذا الجدار على أربع مناظر

على یسار المدخل یوجد منظ�ر لإللھ�ھ نی�ت جالس�ة ف�ي مواجھ�ة ص�ف  :المنظر األول
ال موجود جزئی�اً اإلل�ھ توت�و عل�ى ھیئ�ة من اللیبین األسرى، وعلى یمین المدخل الیز

  .أبو الھول جالس یواجھ صف من األسرى اللیبیین
عل��ى یس��ار الم��دخل غی��ر واض��ح، وعل��ى یم��ین الم��دخل ش��ظایا توت��و  :النظ��ر الث��انى

  وتابسیس واقفین 
  .غیر واضحان نظراً لحالتھ السیئة :المنظران الثالث والرابع

اء م��ن العض��ادات مرس��ومة باألس��لوب أم��ا عل��ى الم��دخل الش��رقى فیوج��د فق��ط أج��ز
المص��رى م��ع مش��اھد ص��غیرة الحج��م مفص��ولھ بخط��وط أفقی��ة وجی��زه م��ن الكتاب��ة 

                                                           

    .٤عماد الدین عبد الحمید محمد، المرجع السابق، ص   )٦٩(
(70)C.A. Hope, (Objects from the Temple), op. cit, p. 810.                                            
(71)C.A. Hope, and G.E. Bwen, (Excavation in 1995-1999), op. cit, p. 188.                 
(72)A.J. Mills, Report to the Supreme Council of Antiaulties on the 2001- 2002 Field 
Season of Dakhleh Oasis Project, p 37.                                                                     
(73)O.E. Kaper, (The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p. 65.                                               
(74)O.E. Kaper, (Pharaonic- Style Decoration in the Mammisi), op.cit, p. 219.  O.E. Kaper, 
(Epigraph at Ismant El-Kharab 1992- 94), op. cit, p. 74.                              
(75)O.E. Kaper, (Pharaonic- Style Decoration in the Mammisi), Loc. cit, p. 219.         
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  .الھیروغلیفیة
  :)٧٦( الجدار الجنوبى وجزء من القبو فى الجھة الجنوبیة

، )٣٩لوحة رقم (شخصیة  ٨٠منظرین یوجد بھما  یوجد في ما تبقى من القبو
توتو ونیت وتابسیس یواجھون ثالثة آلھھ ذكوریین فالمنظر الذى على الیسار یصور 

الذین یقدمون لھم صف من األسرى اللیبیین المقیدین، والمنظر الذى یقع على الیمین 
  كاھن ٣٧یصور توتو وتابسیس جالسین یتلقون القرابین من مجموعة من

  )٤٢لوحة رقم(
  ):٣٩ة رقم لوح()٧٧(أما على الجدار الجنوبى نفسھ فھو یحتوى على ثالثة مناظر

إل�ھ، عل�ى الیس�ار یوج�د اإلل�ھ توت�و  ٤٥بھ منظ�رین م�ع مجموع�ة م�ن  :المنظر األول
إل��ھ یمثل��ون أی��ام الش��ھر القم��رى، وعل��ى الیم��ین یوج��د منظ��ر لتوت��و  ٣٠متص��ل ب 

إلھ لساعات اللیل، فقط المشھد األخیر ال یزال موج�ود جزئی�اً  ١٢وتابسیس یواجھون 
  ).٤٣لوحة رقم (

إل�ھ، عل�ى الیس�ار یوج�د  ٤٠أجزاء لمشھدین یوجد بھما م�ا یق�رب م�ن  :المنظر الثانى
منظر لتوتو ونیت وتابسیس، ویلیھم وإیزیس جالسھ ومتبوعة بسلسلة من أربع�ة آلھ�ھ 
أطفال واإللھھ موت تواجھھم، ویوج�د إثن�ین م�ن آلھ�ھ الفخ�ار یجلس�ان عل�ى عجالتھ�م 

ص�ور توت�و متب�وع بواس�طة إلھ، وعلى الیمین منظر ی ١٩متبعین بواسطة سلسلة من 
  .تابسیس فى مشھد تقدیم التاج الملكى بواسطة اآللھات

فقط بقي أجزاء على الیس�ار م�ن سلس�لة طویل�ة م�ن اآللھ�ھ الت�ى تمث�ل  :المنظر الثالث
أس��ماء ص��عید مص��ر والواح��ات، وعل��ى الیم��ین توت��و وتابس��یس یتلق��ون الق��رابین م��ن 

خ�ط م�ن الكتاب�ة الھیروغلیفی�ة م�ن اس�م مجموعة من اآللھھ، ویوجد فى السجل الثالث 
  .وألقاب اإللھ توتو واألنشودة الخاصة بھ

   :)٧٨( الجدار الشمالى وجزء من القبو فى الجھة الشمالیة
منظ�رین ال ی�زاالن موج�ودان جزئی�اً، فعل�ى الیم�ین الب�اب  یوجد في ما تبقى من القب�و

 ٢٧الباب مجموعة من  یوجد سلسلة من األسرى اللیبیین فى مواجھة إلھ، وعلى یسار
  .آلھھ التى تمثل السنھ الجدیدة الجیدة ٧كاھن، وأمام الكھنھ یوجد 

) ٣٤لوح�ة رق�م (ویوجد على الجدار الشمالى نفس�ھ ثالث�ة س�جالت م�ن المن�اظر وھ�ى
  ):٦تخطیط رقم (

یوج��د منظ��رین س��یئین ف��ى طریق��ة حفظھم��ا، فعل��ى یم��ین الب��اب یوج��د  :المنظ��ر األول
ألھھ للسنھ الجدیدة الجیدة، ویلى ذل�ك  ٦وآلھھ الحمایة یواجھون منظر لنیت وتابسیس 

، وعلى یسار الباب یوجد ثالثة مشاھد تحت�وى عل�ى آلھ�ھ )شھر ١٢(تجسید یدل على 
                                                           

(76)Ibid, p. 219.                                                                                                           
(77)Ibid, p. 219.                                                                                                           
(78)O.E. Kaper, (Pharaonic- Style Decoration in the Mammisi), Loc. cit, p,p 219,220. O.E. 
Kaper, A Painting of the Gods of Dakhla in the Temple of Ismant El-Kharab: in S.Quirke, 
The Temple in Ancient Egypt, New Discoveries and Recent Research, London: British 
Museum Press (1997), p. 209.                                        
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واحة الداخلة، فمباشرة على یسار الباب یوجد اإلل�ھ آم�ون نخ�ت وخن�وم رع وإی�زیس 
خلفى للغرفة یوجد بھ اإلل�ھ وحتحور، والمشھد الذى على الیسار فى مواجھة الجدار ال

آمون رع وخنسو وموت وجحوتي ونحمت عاوي  یتلقون قرابین من أضالع النخی�ل 
  ).٤٤لوحة رقم (حح  من اإللھ

أعی�د بن�اءه م�ن ش�ظایا، فعل�ى یم�ین الم�دخل تص�ویر لتوت�و ونی�ت ف�ى  :المنظر الثانى
لھ حق�ا مواجھة مجموعة من اآللھھ معظمھم من الذكور، ویشملون حورس وست واإل

لوح�ة رق�م ) (إنسانیة وأسدیة وتمساحیة(، ویصور توتو برأس ثالثیة )٤٥لوحة رقم (
آمون  –ست (، على یسار الباب یوجد أكثر االلھھ تمجیداً فى واحة الداخلھ )٤٧ -٤٦
، والمش�ھد المج�اور للم�دخل ربم�ا یتض�من )٤٨لوح�ة رق�م ) (آمون نخت توت�و –رع 

آلخ�ر ال�ذى یق�ع عل�ى یس�ار الم�دخل یص�ور توت�و ست ونفتیس، فى ح�ین أن المش�ھد ا
  ).آتوم وخبرى وشو وتفنوت وجب ونوت(ونیت وتابسیس ویلیھم آلھة ھلیوبولیس 

ویحتوى ھذا السجل على ثالثة مناظر، فعلى الیمین سلسلة م�ن اآللھ�ھ  :المنظر الثالث
الجان�ب  ، وب�التوازى م�ع التس�جیل المقاب�ل عل�ى)ال�دلتا(التى تمثل أقالیم مصر السفلى 

، وف��وق الب��اب یوج��د منظ��ر )الص��عید(الجن��وبى وال��ذى ك��ان یمث��ل آلھ��ھ مص��ر العلی��ا 
یصور توتو ونیت یتلقیان قربان من البحور من اإللھ، وعلى الیسار یوجد منظر نیت 
جالس��ة ومتبوع��ة بمعب��ودة أخ��رى ربم��ا تابس��یس، وق��د اتص��لت بھ��ا سلس��لة م��ن اآللھ��ھ 

لإللھ��ة مس��خنت واإلل��ھ ایح��ى وآخ��رون، تتض��من الحتح��ورات الس��بعة وأرب��ع ص��ور 
ویوجد على یسار المدخل أجزاء من خراطیش تحتوى على اسم توتو وتابس�یس جنب�اً 

  .إلى جنب مع الزخرفة التى نفذت على الطراز الكالسیكى
  :الرسومات التي تم جمعھا من حطام وتشوھات الجدران والسقف

ت آللھ��ھ مختلف��ة والت��ى ك��ان ت��م العث��ور عل��ى العدی��د م��ن القط��ع الت��ى علیھ��ا رس��وما
مصدرھا حطام الجدران والسقف، فمن بین ھذه صورة لإلل�ھ بت�اح وال�ذى ص�ور ف�ى 

، وقد عثر أیضاً على تصویر لإللھ )٤٩لوحة رقم (ھیئتة المعھودة على ھیئة مومیاء 
، وت��م العث��ور )٧٩()٥٠لوح��ة رق��م (ح��ورس بھیئت��ھ المعروف��ة أیض��اً ف��ى وس��ط الحط��ام 

، وتم تجمیعھ ومحاولة فھم�ھ )٥٢ -٥١لوحة رقم (من منظر منھار أیضاً على أجزاء 
م�ن خ��الل مقارنت�ھ م��ع من�اظر أخ��رى مش��ابة ل�ھ م��ن معاب�د أخ��رى ف�ى أنح��اء مص��ر، 
وأیضاً من خالل النقوش الباقیة فى المنظر، فقد تم اس�تنتاج أن ھ�ذا المنظ�ر ھ�و لآلل�ھ 

إلل�ھ بت�اح یق�وم أیض�اً خنوم رع یقوم بخلق شخصیة على عجلتھ الفخار، ومن أمام�ھ ا
بتصنیع شخص على عجلتة الفخار، ومن المؤكد أنھما یقومان بخلق اإلل�ھ توت�و ال�ذى 

  .)٨٠(بنى لھ المعبد وبنى لھ المامیزى من أجل والدتھ
وأھ��م م��ا عث��ر علی��ھ ف��ى وس��ط حط��ام الغرف��ھ منظ��ر الحتح��ورات الس��بعة، وال��ذى ت��م 

                                                           
(79)O. E. Kaper, Restoring Wall Paintings of the Temple of Tutu, Egyptian Archaeology 35 
(2009), p. 5.                                                                                     
(80)E. Bettles and O.E. Kaper, (The Divins Potters), The Divins Potters of Kellis, OLA 204 
Leuven - Paris (2011), p,p 244, 248.                                                         
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ن��د النظ��ر إل��ى ھ��ذه اللوح��ھ بع��د ، وع)٨١()٥٤ -٥٣لوح��ة رق��م (تجمیع��ھ بق��در االمك��ان 
تجمیعھا نجدھا فى غایة الروعة والجمال، فقد تم بذل مجھود رائع م�ن الق�ائمین عل�ى 
تجمی��ع ھ��ذه اللوح��ة الجمیل��ة، والت��ى یمك��ن اس��تخدامھا ف��ى الدعای��ة ع��ن واح��ة الداخل��ة 

إل��ھ، فق�د تض��من  ٤٠٠س�یاحیاً، وبل�غ ع��دد اآللھ�ھ المص��ورة ف�ى الم�امیزى ألكث��ر م�ن 
زى على جمیع اآللھھ المعروف�ة ف�ى واح�ة الداخل�ھ، فض�الً ع�ن اآللھ�ھ الرئیس�یة المامی

  .، ویمكن استخدام ھذا كلھ في الدعایة السیاحیة)٨٢(لجمیع أقالیم وادى النیل وغیرھا
لوحة (م وقد زین بثالث أنماط مختلفة من النمط الكالسیكى ٣كان عرض نطاق القبو 

ئ�رى كبیرم�دعوم ف�ى ك�ل الزوای�ا األربع�ة ، فالجزء المركزى یتض�من تص�میم دا)٥٥
، حی��ث ت��م تص��ویر اآللھ��ة األربع��ة )٥٦لوح��ة رق��م (بواس��طة إلھ��ة مص��ریة راكع��ھ 

الداعمة للسماء، وھذا یعنى أن رسام المامیزى كان یعرف كیف یجمع ب�ین إثن�ین م�ن 
ف�ى  التقالید الفنیة المختلفة، فمثل ھذه الحریة فى مزج األسالیب الفنیة ل�م تحت�رم س�ابقاً 

  .)٨٣(المعابد المصریة
    :الزحارف الكالسیكیة للجدران والسقف

تم زخرفة األجزاء السفلیة من جدران المامیزى بزخارف كالس�یكیة، وق�د ت�م زخرف�ة 
، )٨٤(أج��زاء م��ن الس��قف وأیض��اً الج��زء المرك��زى م��ن الس��قف بالزخ��ارف الكالس��یكیة

        ف����ة الكالس����یكیةوبھ����ذا جم����ع الم����امیزى ب����ین الزخرف����ة المص����ریة القدیم����ة والزخر
  ).٣٤لوحة رقم (

ومن خالل زیارة الباحث لواحة الداخلھ قد عل�م أن�ھ ت�م بن�اء م�امیزى مماث�ل لم�امیزى 
المعبد وھذا من أجل الحفاظ علیة، حیث تم تغطیة المامیزى األصلي بالرمال حت�ى ال 

میم تنھار الرسومات نظراً لضعفھا، ولكن لس�وء ح�ظ الباح�ث ل�م یس�تطع زی�ارة التص�
  .المماثل للمامیزى نظراً لغلقھ بعد رحیل البعثة التى كانت تنقب فى منطقة المعبد

  ):٢الغرفة رقم (غرفة اإلنتظار 
أى أن طولھ�ا ) للغرف�ة الرئیس�یة(ھذه الغرقة تزید قلیالً عن المت�ر ف�ي الط�ول بالنس�بة 

ظ�ار م، وھ�ى تس�مى غرف�ة اإلنت٦٫١٣م أما بالنس�بة للع�رض فیبل�غ ح�والى ١٣حوالى 
، وكان یعتقد أن ھذه الغرفة كانت مفتوحة على السماء على طریقة الفناء )٨٥(للمامیزى

، ولكن تم العثور على أجزاء من انھیار السقف فى أرضیة ھذه الغرف�ة )٨٦(أو الصحن
مما یدل على أنھا كانت مسقوفة بسقف مقبب والذى ك�ان م�زین بزخ�ارف كالس�یكیة، 

ثالث مداخل في الجھة الشرقیة والذین كانوا ی�ؤدون  ویوجد لھذه الغرفة أربع مداخل،
، وھذا المدخل  یتشابھ مع مدخل الھیكل رق�م )٣الغرفة (إلى الفناء األمامي المكشوف 

                                                           
(81)O.E. Kaper, Colours of the Oasis, Artists and the Archaeology of Dakhleh Oasis, 
Egypt, Leiden (2012), p,p 14, 17, 19.                                                                        
(82)O.E. Kaper, (Restoring Wall Paintings), op. cit, p. 7.                                               
(83)Ibid, p. 7.                                                                                                                   
(84)A.J. Mills, (Report 2001- 2002), op.cit, p,p 39, 40.                                                  
(85)C.A. Hope (eds.), (The Excvation 2000 to 2002), op. cit, p. 224.                            
(86)A. J. Mills, (Report 2001- 2002), op. cit, p. 37.                                                        
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س��م  ٨٧٫٥، وم��دخل ف��ى الط��رف الغرب��ى م��ن الج��دار الجن��وبى وكان��ت س��عتھ )٤(
كیة مبلط، وقد احتفظ بطبقة جصیة مرسومة باللون األخص�ر ف�ى زخرف�ة كالس�ی وھو

  .)٨٧()٥٧رقم  لوحة(
عثر بین انھیار الغرفة عل�ى بع�ض الكت�ل الحجری�ة والت�ى یج�ب أن یك�ون ق�د أدخل�ت 
خالل تفكیك المعبد الرئیسى، وقد عثر على تمثال من الجص إللھ غیر معروف، وق�د 
ت��م العث��ور أم��ام الج��زء الش��مالى عل��ى مجموع��ة م��ن الوث��ائق الیونانی��ة وإثن��ین م��ن 

  .)٨٨()٥٨لوحة رقم (ن الجدار الغربى المخطوطات الخشبیة م
واحت��وت ھ��ذه الغرف��ة عل��ى زخرف��ة كالس��یكیة وأیض��اً زخرف��ة عل��ى ال��نمط المص��رى 

، وعل�ى )ق�رص الش�مس المج�نح(التقلیدى، وكان یوجد أعلى المدخل زخرفھ مصرىة 
یسار المدخل أیضاً یوجد زخرفة آللھة مصریة مصورة عل�ى الط�راز المص�رى، أم�ا 

فیوجد على شمال المدخل زخرفة لإللھ توت�و ف�ى ش�كل أب�و الھ�ول  الطراز الكالسیكى
على قاعدة تمثال ینظر إلى الیمین، وداخل ھذه القاعدة ھناك تصویر للشیاطین السبعة 

، وعل�ى یس�ار ھ�ذا التص�ویر توج�د )٥٩لوحة رقم (الذین كانوا على صلة باإللھ توتو 
نھ�ا تمثی�ل لإلل�ھ، وعل�ى یم�ین شخصیة كبیرة ترت�دى األحذی�ة العس�كریة والت�ى تب�دو أ

توت��و یوج��د تص��ویر لف��ارس یرك��ب حص��ان، وتوج��د لوح��ة أخ��رى لمنظ��ر منف��ذ عل��ى 
، )٦٠لوح�ة رق�م (الطراز الكالسیكى عبارة عن تصویر كامل طویل لرجل أو أم�رأة 

ومن الواضح أن ھذا التصویر یخص أحد الم�وظفین ف�ى كلل�یس،  وت�م الكش�ف أیض�اً 
راز الكالس�یكى عل�ى أرض�یة حم�راء عل�ى الج�دران عن مخططات للوحات عل�ى الط�

الش��رقیة والجنوبی��ة وھ��ى تش��بھ الزخرف��ة الكالس��یكیة للغرف��ة الرئیس��یة، وربم��ا ھ��ذه 
الزخرفة ذات صلة بالتجدیدات الت�ى أجری�ت ف�ى نھای�ة الق�رن األول إل�ى بدای�ة الق�رن 

  .)٨٩()٥٧لوحة رقم (الثانى المیالدى 
  ):٣الغرفة رقم (الفناء األمامي 

م، ٢٫٨٢بدأ المامیزي بھذا الفناء الذي یصل أقصى إرتفاع لما تبقى من جدرانھ اآلن ی
وكان ھذا الفناء مسقوفة أصالً بقبة، وتم العثور فیھ على ع�دد م�ن األوان�ى الفخاری�ة، 

، وعث��ر ف��ى ھ��ذا )٩٠(ویمك��ن م��ن خالل��ھ الوص��ول إل��ى البواب��ة الجنوبی��ة لمجم��ع المعب��د
المك��ان وبالتحدی��د ف��ى المنطق��ة الت��ى تق��ع بجان��ب العم��ود الث��انى والثال��ث م��ن ال��رواق 
األعمدة على قطعة تحافظ على الكتف األیمن إلى الخصر والت�ى تمث�ل اإللھ�ھ إی�زیس 

  .)٩١( )٦١لوحة رقم (
  :البوابة الجنوبیة

لوح�ة ) (٤(لھیكل رقم وا) الغرفة الرئسیة(وھى تقع على مسافة واحدة بین المامیزى 
                                                           

(87)C.A. Hope (eds.), (The Excvation 2000 to 2002), op. cit, p. 224.                             
(88)A.J. Mills, (Report 2001- 2002), op. cit, p. 37.  See, C.A. Hope, Excavations at Mut El-
Kharab and Ismant El-Kharab in 2001- 2, BACE 13 (2002), p:p 85 : 107.  
(89)C.A. Hope (eds.), (The Excvation 2000 to 2002), op. cit, p,p 224, 226.                  
(90)Ibid, p,p 226, 228.                                                                                                     
(91)C.A. Hope, (Objects from the Temple), op. cit, p. 821.                                            
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، وھ�ى مبنی�ة ف�ى الس�ور ال�داخلى للمعب�د، وھ�ى بواب�ة حجری�ة وتبل�غ س�عتھا )٦٢رقم 
م، وجاءت ھذه البوابة عبارة عن ممر صغیر شكل بواسطة إثنین من الج�دران ١٫٣٥

المبنیة من الط�وب الل�بن، واألرض�یة ھ�ى م�ن الط�وب الل�بن، والوج�وه الداخلی�ة للم�ر 
وصوالً إلى مستوى األرضیة، وھ�ذا الم�دخل ك�ان یغل�ق بب�اب مغطا بالجبس األبیض 

ربما من الخشب والذي كان یغلق من الداخل عن طریق مزالج كبیر، حی�ث ك�ان ی�تم 
  .)٩٢(سم٩٢تركیبھ فى الجدار الغربى من الممر فوق مستوى األرضیة بحوالي 

  :الفناء الغربي لمعبد اإللھ توتو
، )٩٣(إلل�ھ توت��و، ویح��ده م�ن الجن��وب الم��امیزىھ�ذا الفن��اء یق�ع إل��ى الغ��رب م�ن معب��د ا

ویوجد فى جنوب ھذا الفناء إثنین من األحواض التى بنیت من الحجر الرمل�ى وثالث�ة 
، واألحواض التى من الحجر الرمل�ى قطع�ت )٨٧لوحة رقم (غرف من الطوب اللبن 

من كتلة واحدة، وأرضیة الفن�اء ھ�ى األرض نفس�ھا حی�ث أن�ھ ال یوج�د آث�ار أرض�یة، 
والتى تكون من الجص الطینى، ویقع المعب�د الخلف�ي إل�ى الش�رق م�ن ھ�ذا الفن�اء، أم�ا 
إلى غرب من ھذا الفناء فیوجد فى الركن الشمالى الغربى م�ن الس�ور ال�داخلى للمعب�د 

 – ٨٨لوح�ة رق�م ) (١٠تخط�یط رق�م (مجموعة من األبنیة المبنی�ة م�ن الط�وب الل�بن 
ایة من الحفظ، فقد تم العث�ور عل�ى مجموع�ة م�ن ، وھذه األبنیة فى حالة سیئة للغ)٨٩

األبنیة الدائریة وغیرھا من األبنیة الھش�ة، وھ�ذه األبنی�ة ربم�ا كان�ت لھ�ا ص�لة بإنت�اج 
ت�م العث�ور عل�ى بئ�ر ف�ى ھ�ذا ال�ركن م�ن  ١٩٩٦/١٩٩٧الغذاء، وفى موس�م حفری�ات 

  . )٩٤(السور الداخلى

    : البوابة الغربیة
وب الغرب�ى م�ن الفن�اء الغرب�ى لمعب�د توت�و، وھ�ذه ھى بواب�ة مزدوج�ة تق�ع عل�ى الجن�

معب�د اإللھ�ة تابس�یس (البوابة ھى الوسیلة الوحیدة للوصول إلى مجمع المعب�د الغرب�ى 
، فالبواب��ة الحجری��ة الداخلی��ة منھ��ا بنی��ت ف��ى الس��ور )٩٠لوح��ة رق��م ) (واإللھ��ة نی��ت

ن��ت تغل��ق م��ع عض��ادة م��ن الط��وب الل��بن والت��ى كا) م١٫٠٣(ال��داخلى للمعب��د وس��عتھا 
بواس��طة ب��اب خش��بى، وعن��دما ت��م إض��افة الس��ور الخ��ارجى للمعب��د ت��م إض��افة البواب��ة 
الخارجی��ة الت��ى بنی��ت م��ن الحج��ر الرمل��ى والت��ى كان��ت متاخم��ة للبواب��ة الس��ابقة نظ��راً 
إللتص��اق الس��ور ال��داخلى بالس��ور الخ��ارجى للمعب��د، وكان��ت س��عت ھ��ذه البواب��ة الت��ى 

على ) م ٢٫٠٦(ویصل أقصى إرتفاع لھا ) م١(ولى أقیمت على الغرب من البوابة األ
الجنوب مع تسع دورات من الحجر فى المكان، وأرضیة المدخل من الحجر الرمل�ى، 

فوق مستوى سطح األرضیة، وھ�ذه ) م١٫٠٢(وكان یوجد ترباس خشبي على إرتفاع 
  .)٩٥(البوابة غیر مزخرفة تماماً 

                                                           
(92)C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p. 199.  See, C.A. 
Hope, The Excavation at Ismant El-Kharab in 1995, BACE 6 (1995), p:p 51:58.                                                                                                           
(93)O.E. Kaper,( The Egyptian God Tutu), op. cit, p. 140.                                             
(94)C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p. 180.               
(95) Ibid, p. 181.                                                                                                               
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  :أنواع الحجارة ومواد البناء في المعبد
لداخل��ة تعتب��ر م��نخفض ج��وف بامت��داد خ��ط ح��دود التكوین��ات الجیولوجی��ة ب��ین واح��ة ا

الحجر الرملى النوبى فى الجنوب وبین الطفل الكریتاسى والطباش�یر البالیوس�ینى ف�ى 
الشمال، والمنخفض نفسھ محفور فى الحجر الرملى الن�وبى، بینم�ا أن طبق�ات الحج�ر 

، والطباشیر البالیوسینى ھ�و الغط�اء الجیرى الصلبھ الشمالیة ھى صانعة حافة الواحة
الصخرى األصلب لھذه الحافة، طبائقیاً تشترك الداخلة والخارجة فى معظم تكویناتھا، 
ففوق الحجر الرملى النوبى الذى یشكل أرضیھ أو قاع المخفض تتوالى طبقات الطفل 

  .)٩٦(الملونھ فطبقات الفوسفات فطفل الداخلة ثم الطباشیر
ة الداخلة بال استثناء بھا أراضى صالحة مزروعة وأخرى فاسدة كل قرى واح كما أن

غیر مزروعة، وعادة تقع األراضى البور حول حدود األراضى المزروعة، غی�ر أن 
المستنقعات والسبخات الملحیة ترتبط أساًسا باألراضى المنخفض�ة، ف�األجزاء الس�ھلیة 

ق بھ�ا عالی�ة الملوح�ة المسطحة من المنخفضات مزروعة عادة، ولكن األجزاء األعم�
غارق��ة بالمی��اة وال تلب��ث أن تتح��ول إل��ى مس��تنقعات ملحی��ة، فھن��اك ت��داخل كبی��ر ب��ین 

  .)٩٧(الرقعة الزراعیة والرمال والمستنقعات
الحجر الرملي النوبي في بناء المعبد، كما تم استخدام الحجر الجی�ري وقد تم استخدام 

 المعب�د ملحق�اتخدام الط�وب الل�بن ف�ي ، وأیضاً تم استأرضیة البوابة الشرقیةفي بناء 
  .والمباني المحیطة بھ

  :أسلوب الزخرفة
  :أسالیب من الزخرفة وھي أربعةتم اإلعتماد في مامیري المعبد على 

 :أسلوب بومبي األول -١
إلھ  ٤٠٠للمامیزي، حیث تم تصویر أكثر من  ظھر ھذا األسلوب في الغرفة الرئیسیة

  .لذلك تم اختیار ھذا األسلوبنظراً ألن الغرفة ذات حجم واسع، 
 ظھ�ر وقد إلھ، ٤٠٠ من أكثر تصویر في األسلوب ھذا ظھر:بومبي الثانيأسلوب  -٢

 ).٥٦(و) ٤٦( رقم للوحات خلفیات استخدام في أیضاً 
ظھر ھذا األسلوب في الغرفة الرئیس�یة للم�امیزي حی�ث ت�م :أسلوب بومبي الثالث -٣

 -٣٤لوح�ة رق�م (بزخ�ارف ھندس�یة تصویر الجزء السفلي م�ن جمی�ع ج�دران الغرف�ة 
، كم��ا ت��م تص��ویر زخ��ارف ھندس��ة عل��ى الج��دار الغرب��ي لغرف��ة االنتظ��ار )٤١ -٣٩

  .)٥٧ لوحة رقم( للمامیزي
، ظھر ھ�ذا األس�لوب ف�ي س�قف الغرف�ة الرئیس�یة للم�امیزي:أسلوب بومبي الرابع -٤

 حیث زین بزخارف ھندسیة
  
  

                                                           

  .٣٧٣م، ص ١٩٨٠الھالل،  شخصیة مصر، الجزء األول، دار ،جمال حمدان  )٩٦(
    .٣٧٨، ص نفسھجمال حمدان، المرجع   )٩٧(
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God Tutu and worshiped in Dakhla Oasis  
during the Roman era 

Dr. Aziza Hassan Sayed Sulaiman Mahjoub 
Ahmed El Sayed Hafez Khalil El Sakhawy 

Abstract: 
 

Tutu is one of the main gods of the Dakhla Oasis during the 
Greco-Roman Period. The name Tutu and its places of worship 
were mentioned in the Dakhla Oasis, the relationship of God 
Tutu to the various gods and the connection of the god Tutu to 
the demons. And the relationship of God Tutu with his mother 
God Nate and the gifts of God Tutu and the relationship of God 
Tutu fate and power and the power of God Tutu, as illustrated by 
the images depicting the god Tutu in the Dakhla Oasis. 
This temple is dated to the Roman era and the earliest date 
associated with the construction of this temple is at the time of 
Emperor Nero (54 - 68 m) and the most recent evidence is back 
to (335 m), this temple has been explained in detail 


