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 معبد الرأس السوداء باإلسكندریة مثال فرید للعمارة الرومانیة في مصر

   ھند جالل یوسف عاقول.أ

 :الملخص

) م٦٤١ –م .ق٣٣٢(قام الحكام البطالمة والرومان خالل العصرین الیوناني و الروماني 
 .كھدف سیاسي وكسب ودھم لسھولة السیطرة علیھم ، من المعابد بتشیید العدید

اإل أن الكوراث الطبیعیة المختلفة و األحداث التاریخیة و السیاسیة التي دمرت بھا مصر 
لم تبقي لنا من ، بصفة عامة ومدینة األسكندریة بصفة خاصة علي مر العصور المختلفة 

ھذه المعابد في مدینة اإلسكندریة سوي معبد صغیر خاص كرس لعبادة اإللھة إیزیس 
  . ة بمنطقة الرأس السوداء م بالصدف١٩٣٦اكتشف عام 

وھذه المنطقة تعتبر إحدي المناطق الشعبیة التي انتشرت بھا المساكن الشعبیة لذا فأن 
وقد بقي ، المعبد قد واجھ ظروفاً  صعبة تمثلت في المیاة الجوفیة والصرف الصحي 

وتم  ،م ١٩٨٨المعبد بھذه المنطقة ما یزید عن خمسین سنة حتي تم التفكیر في نقلة عام 
م وتم افتتاحھ في العام التالي ١٩٩٤النقل إلي موقعة الحالي بمنطقة جبانة الالتین عام 

  . كمزار سیاحي 

وھذا المعبد الفرید و الھام شیده مواطن روماني ثري في ضیعتھ بمدینة صغیرة تبتعد 
حیث كانت تقام األعیاد الخاصة بالشباب خالل ، كم عن مدینة اإلسكندریة١٧حوالي 

وتعبیراً عن شكره لھا ، وقد كرس المعبد للربة إیزیس كمعبد خاص ، صر الرومانيالع
  . مساعدتھ علي الشفاء بعد سقوطة من عربة حربیة في أحد السباقات 

وعلي الرغم من أن المعبد في موقعة الحالي یعتبر حدیث نسبیاً إال أن حالتھ اآلن 
كونھ معبداً فریداً في ، اإلندثارتستدعي التدخل السریع للحفاظ علیھ و صیانتھ من 

تخطیطھ وھاماً في نفس الوقت وتتمثل ھذه األھمیة في كونھ المعبد الوحید الذي عثر 
و ھو الوحید الموجود بھا فقد تم تناول معبد الرأس ، كامالً تقریباً في مدینة اإلسكندریة

ظروف  :السوداء المكرس لإللھة إیزیس بشي من التفصیل مع إلقاء الضوء علي 
وتتبعتھ بدراسة مقارنة بینھ وبین معبد ،  وطریقة بناءه، والتكوین المعماري، إكتشافة

األلھ إیزیس بدیر شلویط حیث أنھ ویعكس أیضآ جانبا تاریخیآ ھامآ یتمثل في الكشف عن 
بعض األوضاع  االقتصادیة التي شھدتھا البالد في ظل الحكم الروماني إذ أن بدایة 

  . أت في عھد جالبا تشیید أجزاءه بد

                                                           
  باحثة دكتوراة و حاصلة علي درجة الماجستیر في اآلثار الیونانیة و الرومانیة تخصص ترمیم

جامعة دمنھور  -قسم األثار الیونانیة و الرومانیة –كلیة اآلداب : وصیانة مباني أثریة ، مكان العمل 
  Hendgalal25@yahoo.com: البرید األلكتروني . 
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  : الكلمات الدالة  

  معبد روماني صغیر یقع علي الجانب الغربي لنھر النیل  إلي   :دیر شلویط
وأوضحت النصوص أنھ یقع ضمن حدود المنطقة المعروفة ، الجنوب من مدینة ھابو  

وعلي بعد أربعة كلیو ، "غرب طیبة" بمعني  -  Imnt t n w3stإصطالحا باسم 
 . ١ا ویقع ضمن حدود أقلیم طیبة وقد شید لعبادة اإللھة إیزیسمترات منھ

  م بدأ في أقامة بعض المعابد .في خالل القرن السادس ق :المعابد الرومانیة
ولو أننا النعرف الكثیر عن شكل ھذه المعابد إال من خالل المصادر ، الرومانیة 

 . ٢عن شكل المعبد القدیمة إال أن شكل المعابد الرومانیة لم تخرج في جوھرھا
  تقع ھذه المنطقة اآلن في نطاق منطقة المندرة التابعة  :منطقة الرأس السوداء

 .لحي المنتزة باألسكندریة 

  Pronaos :  وھي حجرة مربعة یمكن الوصول : الحجرة الرئیسیة للمعبد
  إلیھا من خالل سلم جانبي في الحائط الشرقي للمعبد وتلتصق بالجدار الشمالي مصطبة

 . ٣مشیدة من الحجر كانت تعلوھا التماثیل الخمس التي أشرنا إلیھا من قبل
 بقرة قرني من مكون،  المرح و الحب إلھة حتحور اإللھة تاج : الحتحوري التاج 

 . مزدوجة ریشة أحیاناً  تعلوه الشمس قرص بینھما
 Podium     :أو المنصة عرض كل یشغل قد بدرج ومدعمة المعبد علیھا یقام 

_  الروماني المعبد في المنصة ارتفاع ظاھرة تفسیر البعض حاول ولقد، منھا جزء
 القرن في انخفضت قد كانت وإن الجمھوري العصر خالل بارتفاعھا أحتفظ الذي

 الثاني القرن في وتحتفظ المیالدي األول القرن في أخري مرة ترتفع لكي م.ق الثاني
 القرن في أخري مرة ترتفع لكي م.ق الثاني القرن في أخري مرة ترتفع لكي م.ق

 یرجع األمر ھذا بأن - األمبراطوري العصر طوال بارتفاعھا وتحتفظ المیالدي األول
 حضارة مثل اإلیطالیة الجزیرة شبھ في وجدت الیت القدیمة الحضارات إلي

Terramare التیوم منطقة إلي ووصلت أتروریا في استقرت التي . 

  

  

  

  

                                                           
1    W. H. Richard , Tha Complete Gods And Goddesses of Ancient Egypt  , p 199  .  

  . ١٦٨ -١٦٧، مدخل إلي علم األثار الیونانیة و الرومانیة ، عزت زكي حامد قادوس  ٢
  .  ٣٩صــ ، مواقع اآلثار الیونانیة والرومانیة في مصر ، عبد الحلیم نور الدین   ٣
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 مقدمة

حظیت اإلسكندریة باإلشارات المتعددة في كتابات المصادر الكالسیكیة والتي تتكلم وقد 
باإلضافة إلي اھتمام ، عن رونق وجمال األسكندریة في عصریھا البطلمي و الروماني 

العلماء خالل القرن الماضي بدراسة طبوغرافیة المدینة اعتماداً علي المصادر 
شافة من آثار سواء ما أكتشفت بمحض الصدفة أو الكالسیكیة من جھة وعلي ما تم اكت

وكانت الحفائر ، تلك الحفائر التي اُختیرت لھا مواقع نتیجة لدراسة طبوغرافیة مسبقة 
البحریة من أھم تلك المحاوالت العلمیة والتي أثبتت بشكل قاطع أن كل ما عرف عن 

وبعض تیجان و القلیل قصور مشیدة ومباني فاخرة لم یتبقي منھ إال بضعة أبدان أعمدة 
  .  ٤من لوحات الوصف ألرضیاتھا و النادر من المنحوتات

حیث أن المعبد من   Vitruviusوینطبق علي معبد الرأس السوداء وصف فیتروفیوس 
ھذا باإلضافة إلي أن ، وأن مدخل المعبد یواجة الجنوب، Tetrastyle Prostyleنوع 

ت ظروف المعبد و ما ألم بھ عبر وإن كان.   Podiumالمعبد یقف علي مصطبة 
السنوات یمنعنا من التحقق من وجود باقي العناصر المعماریة التي سبق وأن ذكرھا 

Vitruvius   في وصفھ للمعابد الرومانیة.  

  :   تاریخ معبد الرأس السوداء

من المعابد الفریدة بین المعابد الیونانیة والرومانیة في مصر   یعتبر معبد الرأس السوداء
فھو یجمع بین المعبد ألقامة الطقوس والشعائر الدینیة وبین سكن ،  من حیث التخطیط

  . ٥الكھنة المسئولین عن إقامة ھذه الشعائر

 : أكتشاف المعبد 

عن طریق الصدفة أثناء رفع ، م١٩٣٦أكتوبر عام   ٢٩كشف عن ھذا المعبد في  
وتم حفر الموقع ، الرمال من منطقة الرأس السوداء والتي تقع شرق مدینة األسكندریة

وھذه ،   “Achille Adriani “برئاسة مدیر المتحف الیوناني و الروماني باإلسكندریة 
یة التي إنتشرت بھا المساكن العشوائیة التي غطت المنطقة تعتبر إحدي المناطق الشعب

لذلك فإن المعبد واجھ ، علي عدد غیر قلیل من اآلثار التي كانت جزء من المدینة القدیمة
 .  ٦ظروفاً صعبة تمثلت في المیاة الجوفیة والصرف الصحي

وھي مدینة ، Taposiris Paravaوقد بني ھذا المعبد في مدینة تابوزیریس بارفا 
الخاصة  حیث كانت تقام األعیاد، كم عن مدینة اإلسكندریة ١٧رة تبعد حوالي صغی

                                                           
  .    ١٢ – ١١صــ ، اإلسكندریة القدیمة و آثارھا ، عزیزة سعید محمود ٤

  .  ١٠٥ص ، محاضرات في تاریخ وآثار مصر في العصر الروماني   ،منال أبو القاسم محمد   ٥
-R. Henry and others , Alexandrie Guide Archologique De La ville , P. 42 . 
6 M. Grunow , and Others , The Oxford Handbook of Roman Sculpture , P. 560.  
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والتي بنیت بھا فیالت ریفیة ، بالشباب السكندري خالل العصر الروماني في ھذه المنطقة
  . علي عادة حرص صفوة الرومان السكندریین بناءھا حول األسكندریة القدیمة 

ل أحدي الضیاع المملوكة للثري إیزیدوروس وأقیم ھذا المعبد كجزء من فیال في داخ
Isadoros ، وتعبیراً عن شكره لھا لمساعدتھ ، والمكرسة منھ للربھ إیزیس كمعبد خاص

ت  والتي كادت أن تقضي علي علي الشفاء بعد سقوطھ من عربة حربیة في أحد السباقا
امة موجودة وھذه الدع، ولقد دون القصة الكاملة علي دعامة أھداھا إلیزیس ، حیاتھ

  . ٧حالیاً بالمتحف الیوناني الروماني باألسكندریة

) م١٣٨-١١٧(ویؤرخ ھذا المعبد بالفترة مابین عصر اإلمبراطور الروماني ھادریان 
  .أي أن المعبد یرجع إلي منتصف القرن الثاني المیالدي، وحتي نھایة العصر األنطونیني

 Opusفالنقوش وأسلوب نحت التماثیل فضالً عن طریقة البناء المعروفة بأسم 
Africanus   والتي تتمیز بقلة تھذیب الحجارة وأعتمادھا علي كمیة كبیرة من المونة

ھذه دالئل أثریة وفنیة تشیر ، لملئ الفراغات الناشئة من الحجارة غیر منتظمة القطع 
  .  ٨لقرن الثالث المیالدیینإلي نھایة القرن الثاني وبدایة ا

إلي ، م١٩٨٨وبقي المعبد مكانھ مایزید عن خمسین سنة حتي تم التفكیر في نقلھ عام 
منطقة مناسبة جري أختیارھا بدقة في منطقة أرض جبانة الالتین في منطقة مرتفعة 
تطل علي شارع الحریة أمام قسم شرطة حي باب شرقي باإلسكندریة في وسط المدینة 

  . م ١٩٩٣عام وتم أعداد مكان استقبال المعبد في 

أعادة بناءه في المنطقة م  وذلك بفك أحجاره و١٩٩٥واتخذ قرار نقل المعبد في عام 
ة الموقع الجدید وجرت عملیة توثیق المعبد قبل نقلة وفي نفس الوقت تھیئ، المختارة

، ھونقل المعبد كامالً معماریاً بالقرب من مقبرة األلباسترا وأعید تكوین، الستقبال المعبد
ي ھیئة اآلثار المصریة وضع نسخاً من ھذه التماثیل المكتشفة في نفس أماكنھا في وتنو

  . الموقع الحدیث 

علي ، ٩ویعد في حالة جیدة، متراً  ١،٤والمعبد مقام علي أرضیة مرتفعة یبلغ أرتفاعھا 
الرغم من أن الحفائر لم توضح لنا ما إذا كانت ھناك مباني أخري ملحقة أم أنھ وجد 

                                                           
    . ١٠٦ -  ١٠٣صـ ، مرجع سابق ، منال أبو القاسم   ٧
  تعددت اآلراء حول تاریخ بناء المعبد ما بین القرن الثاني المیالدي إلي القرن الثالث المیالدي  ٨

  : للمزید راجع 
 . ١٤٤،  ١٣٩ص، مواقع أثریة من العصرین الیوناني والرومانیة ، عزت زكي حامد قادوس -
    .١٩١صــ ، الرومانیة في مصر  –اآلثار البطلمیة ، صبحي عاشور  -

9B. Laurent , and Other , Nile into Tiber . Egypt in the Roman World , Proceedings of IIIrd 
International Conference of Isis Studies , Faculty of Archaeology , Leiden University ,  
Frederick G. Naerebout .  
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ورغم الحرص علي استخدام ما تبقي من األحجار األصلیة إال أنھ ،  ١٠ناك وحیداً ھ
  . نتیجة لتأكل الكثیر من األحجار فكان البد من استخدام أحجار جدیدة من النوع نفسھ 

  :  التكوین المعماري للمعبد 

والمعبد عبارة عن مبني صغیر الحجم من طراز المعابد الخاصة بني علي الطراز 
إي معبد ذو صف أعمدة أمامي والمسافة بین كل  Tetrastyleلي طراز ع، الروماني

فإذا كانت اإلعمدة تتقدم الردھة اإلمامیة للمعبد ،  ١١ متراً  ٧،٥إلي  ٥عمود والثاني من 
وتكون ھذه التسمیة األكثر تحدیداً إذا كان عدد تلك ،  Tetrastyle Prostyleفإنھ یسمي 

  )1(شكل . األعمدة أربعة 

 ویتكون من طابقین صمم األول لیكون معبداً وصمم الثاني لیكون سكن كھنة المعبد 
یصعد إلیھا عن طریق  Podiumمرتفعة ) مصطبة ( أقیم المعبد علي قاعدة ) 2(شكل 

وھذه الدرجات مبنیة بعرض ، درج من عشر درجات سلم من الجھة األمامیة للمعبد فقط
البھو أو الردھة الخارجیة (لي واجھة المعبد وھذا الدرج یؤدي إ، المبني بالكامل

Pronaos   والتي تتقدمھا أربعة أعمدة مرمریة من الرخام األبیض الناصع علي الطراز
  .  ١٢األیوني

الرخام األبیض في المسافة الواسعة بین العمودین الثاني والثالث توجد دعامة قصیرة من 
دم من إیزیدوروس إلي الربة لمقعلي واجھتھا نقش اإلھداء ا، الضارب إلي الزرقة

وھذا النقش یضم نص األھداء المكون من تسعة أسطر محفورة بالكتابة الیونانیة ، إیزیس
ویعلو ھذه الدعامة قدم منحوتة جمیلة الصنع من الرخام األبیض ، وملون باللون األحمر

وظة األن ومحف، نتعل صندالً علي الطراز الرومانيت، یصل ارتفاعھا إلي بدایة الساق 
  .  ١٣في المتحف الیوناني الروماني باألسكندریة

أقیم علي منصة عالیھ مثل معبد الرأس )  capitolium(وكان یوجد معبد یسمي 
   . ١٤بالقرب من تونس thuburbo Majusالسوداء ویوجد ھذا المعبد في 

  : الطابق السفلي 

وھي صالة مستطیلة الشكل ذات  Pronaosیبداء بإجتیاز الزائر للردھة الخارجیة 
وھي حجرة  Noas 2ویصل الزائر إلي الحجرة الرئیسیة ، األعمدة األیونیة في المدخل 

  . داخلیة مربعة الشكل تمثل قدس األقداس

                                                           
  .  ١٣٨صـ ، ني  و الروماني مواقع أثریة من العصرین الیونا، عزت زكي حامد قادوس   ١٠

11  Ibid , B. Laurent , and Other , M. G. P. Paul .  
  .  ١٠٤ - ٩٧صـ ، عمارة اإلغریق  ، مني حجاج   ١٢
  . ١٦٠صـ ، اإلسكندریة القدیمة وآثارھا، عزیزة سعید محمود   ١٣

14 W. Mortimer , Roman Art And Artchitecture , Thamis and Hudson ,  p. 91 . 
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 ١٥وفي الحائط الشرقي لھذه الحجرة یفتح باباً یؤدي إلي سلم جانبي خارجي مستقل
ویعتقد أنھ خصص ، س األقداس یمكن عن طریقھ الوصول إلي حجرة قد، )٤(شكل

أما الحائط الشمالي لھذه الغرفة والذي یقابل واجھ الداھلیز فتحتلھ . لدخول الكھنة فقط 
مصطبة كبیرة بنیت من الحجر الجیري وضعت علیھا خمسة تماثیل من الرخام األبیض 

  )٥(شكل . دقیقة الصنع آللھة المعبد 

من  Sphinx   ١٧باإلضافة إلي تماثیل ألبي الھول،  ١٦أمام المصطبة وجد مذبح صغیر
وجود ھذان التمثاالن كنایة عن حمایتھا للمعبد من أي خطر قد ، ١٨الجرانیت األسود

  .یتعرض لھ 

   :والطابق العلوي 

، یعد ھذا الطابق في حالة جیدة بالرغم من أن الحفائر لم تكتشف بعد عن كل مكوناتھ 
ق یقع في الجدار الشرقي للمعبد ویضم ھذا سكن الكاھن یمكن الوصول إلیھ عبر سلم ضی

  )٦(شكل . والذي یتكون من حجرتین 

تان في صف واحد مع فعلي نفس محور قدس  األقداس توجد حجرتان داخلیتان تقع
  Naos 4ھي الحجرة األمامیة وتلیھا الحجرة  Naos 3فالحجرة ، المعبد وبعرضھ

، والحجرتان متشابھتان في طریقة البناء مع الطابق السفلي وعلي مستوي أعلي، الخلفیة
وھما ما تبقي من ، ھذا یدل علي أنھما من نفس عصر المعبد وتنتمیان إلي الطابق العلوي

ووقت اكتشاف المعبد كانت ھاتان الحجرتان مھدمتان عدا الحائط .  الطابق العلوي 
  . ة و الحائط الشمالي والشرقي  للحجرة الرابعة الشمالي للحجرة الثالث

قطع من الرخام رصت بطریقة والحجرة الرابعة كانت أرضیتھا مغطاة في جزء منھا ب
مما  Bویبدو أنھا أخذت من قطع رخامیة سبق أستخدامھا بدلیل وجود حرف ، منتظمة

أما الجزء األخر ، ١٩یوحي بأنھا كانت تنتمي للوحة منقوشة أعید استخدامھا في األرضیة
بدلیل ، الغیر مغطي بقطع الرخام فیبدو أنھ كان قد شغل بأریكتین مشیدتین من الجبس 

                                                           
  .ھذا السلم الجانبي لم یتبق منھ إال الدرجات األولي علي مستوي أرضیة الردھة الخارجیة  ١٥

  .  ١٠٦  -١٠٥صـ، مرجع سابق ، منال أبو القاسم محمد   ١٦
یعد تمثال أبو الھول الرابض من أھم العناصر المصریة التي وظفت بشكل واسع في العمارة ١٧

كما ، ل علي الكروبولیس المدینة في منطقة عمود السواري حالیآ كما وجدت بعض التماثی، اإلسكندریة 
  . عثرعلي عدد منھا غارق تحت میاه المیناء الشرقي في اإلسكندریة 

  . ١٩٠صــ ، " الرومانیة في مصر –اآلثار البطلمیة " ، صبحي عاشور  -
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مساءاً  ١١:٣٣الوقت   ١٨/٣/٢٠١٦  
  .١٩١- ١٨٧صــ ، مرجع سابق ، صبحي عاشور  ١٩



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٠ 

وھذه الحجرة تفتح بواسطة باباً في جدراھا الشرقي ، وجود حائطین صغیرین مكانھما 
  . في حجرة أخري تھدمت بمرور الزمن 

  :خارج مبني المعبد 

شرقیة عدة حجرات كانت في حالة ردیئة وقت فقد كان ھناك في الجھة الشمالیة ال
وقد عثر في أرضیة إحداھا علي قناة میاة وإناءین ، اكتشاف المعبد وتھدمت بفعل الزمن

كما عثر في أخري علي بقایا سلم أخر ، كانت مخصصة لتوصیل المیاه للمعبدمن الفخار 
  . حق للمعبد یبدو من طراز وطریقة بناءه وتصمیمھ الردیئة أنھ أضیف في عصر ال

وفي الجانب الجنوبي الغربي عثر علي عدة حجرات أخري صغیرة ویبدو أنھا ملحقة 
وفي الجانب الجنوبي عثر علي جزء من سور ممتد إلي جنوب الشرقي وھو ، بالمعبد

  . عبارة عن بقایا حائط عالي وعریض ویبدو أنھ كان یحدد مساحة المعبد 

فإن جدران ھذا المعبد مبنیة من قوالب مربعة من الحجارة التي شكلت  :وبوجة عام 
وأن ، بطریقة بدائیة وال توجد أیھ نقوش علي جدران المعبد الداخلیة و الخارجیة 

األعمدة األربعة من الرخام األبیض المعرق ومثبتة علي قواعد مربعة الشكل من الحجر 
  . الجیري 

  الرأس السوداء التماثیل التي عثر علیھا بمعبد

تم العثور في معبد الرأس السوداء بمكانھ األصلي علي خمسة تماثیل منحوتة من الرخام 
 –م .ق٣١(وھذه التماثیل تؤرخ للعصر الیوناني و الروماني ، األبیض دقیقة الصنع

 –عثر علیھا بموقع األكتشاف بمصر السفلي ، بدایة القرن الثاني المیالدي) م٣٩٥
  " .تابوزیریس بارفا " لرأس السوداء ا –اإلسكندریة 

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩١ 

رتبت  . )٧(شكل  . ٢٠ الروماني باألسكندریة- التماثیل موجودة اآلن في المتحف الیوناني
و ،  )٨(شكل تمثال إیزیس: ھذه التماثیل الحقاً من الشرق إلي الغرب علي النحو التالي 

ثم أخیراً ، ) ١٠(شكل  ثم تمثال ھرمانوبیس، )
 ) .١٢(و القدم النذریة شكل 

 

 

 

 

 

 

 

  )٧(شكل 

  ٢١.مجموعة آثار معبد الرأس السوداء المحفوظة بمتحف مكتبة األسكندریة 

  

  

                                                           

٢٠٣،  ٢٠٢ .  

  .  ٤١صـ ، مواقع اآلثار الیونانیة والرومانیة في مصر 
  .   ٣٦،  ٣٥صـ ، دلیل آثار اإلسكندریة القدیمة وضواحیھا  
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ظھراً  ٣٢:١الساعة   

 

التماثیل موجودة اآلن في المتحف الیوناني
ھذه التماثیل الحقاً من الشرق إلي الغرب علي النحو التالي 

)٩(ثم تمثاالن ألوزوریس كانوب  شكل
و القدم النذریة شكل  )١١(تمثال لحربوقراط شكل

مجموعة آثار معبد الرأس السوداء المحفوظة بمتحف مكتبة األسكندریة 

٢٠٢صـ  ،مرجع سابق ، عنایات محمد أحمد  ٢٠
  : للمزید راجع 

مواقع اآلثار الیونانیة والرومانیة في مصر ، عبدالحلیم نورالدین  -
دلیل آثار اإلسكندریة القدیمة وضواحیھا  ، أحمد عبد الفتاح  -

http://antiquities.bibalex.org/Search/hall.aspx?hall=557&lang=ar  ١٥/٢/٢٠١٦تاریخ الدخول  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٢ 

 ) ٨(تمثال 

  تمثال اإللھ إیزیس  
  :الفئة

، )ثالثي األبعاد(النحت المجسم 
  آللھة/ تماثیل، تماثیل آدمیة 

  :التأریخ

العصرین الیوناني والروماني، 
العصر الروماني، بدایة القرن الثاني 

   المیالدي

  :موقع االكتشاف

مصر السفلى، اإلسكندریة، الرأس 
  . تابوزیریس بارفا / السوداء 

  :المادة

  . صخور، رخام 

  :االرتفاع

  . ٢٢سم ١٫٨٥

  :القاعة

  .٢٣مجموعة آثار معبد الرأس السوداء

  : الوصف 

یصورھا واقفة في سیماء من وھو منحوت من الرخام و، لإللھة المصریة إیزیستمثال 
نتھي بعقدة ممیزة لھا رومانیة العلوي منھا ی_ وترتدي رداء یونانیة ، والجمود، الوقار

وتطأ ، لحفظ میاه النیل بالنسبة Situlaوتمسك بیدھا الیسري قادوسا ، أعلي الصدر
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مساءاً  ١١:٢١:   



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٣ 

الواضح من حجم التماثیل لباقي التماثیل اآلخري  ومن، بقدمھا الیسري تمساحآ یتلوي 
  . ٢٤التي عثر علیھا بالمعبد أنھا اإللھة المقصودة بالنص أسفل تمثال القدم السالف الذكر

  : الخلفیة التاریخیة  

في العصر الیوناني الروماني بالرغم من احتفاظ اإللھ إیزیس بصورتھا األساسیة 
لینستي لیس فقط من حیث الملبس الذي من المحتمل الفرعونیة فقد تعرضت للتأثیر الھل

حیث . أن یكون من تصمیم أحد الفنانین الیونان ولكن أیضآ من حیث الحیویة و الرشاقة 
یظھر في تماثیلھا غالبآ التونیك الطویل و العباءة مع وجود ثنایا الثوب فوق الصدر بین 

  . النھدین 

البآ تیجان و أغطیة رأس حیث كانت یعلو رأسھا غوقد ظھرت في العصر الفرعوني 
تصور أحیانآ برأس امرأة یعلوه تاج من حیات أو تاج مصر العلیا و السفلي المزدوج 

  .  ٢٥بالریشة أو قرنآ كبش أو بقرة كما یظھر أحد ثدییھا أحیانآ عاریآ للداللة علي األمومة

علي ھیئة عقدة  ماموھي تمثل عادة مرتدیة الخیتون و الھیماتون وشاآل معقودآ من األ
ومن رموزھا األخري قرن . وھي رموز الربة ) تیت" (عقدة إیزیس"الشمس تسمي 

وغطاء الرأس الذي یعلوه قرص الشمس ، توال أو إناء میاه النیل المقدسةوالسی، الخیرات
  . ٢٦وعلي جانبیھ قرنآ البقرة والریشتان

   

                                                           
  .  ٣٦صـ ، اإلسكندریة ، دلیل آثار اإلسكندریة القدیمة وضواحیھا ، أحمد عبد الفتاح   ٢٤
  .  ٢٠٩صــ ، حضارة اإلسكندریة ، عزت زكي حامد قادوس   ٢٥
   . ٤٦ - ٤٥صــ ، مرجع سابق ، عبد الحلیم نور الدین   ٢٦



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٤ 

 ) ٩(تمثال 

  أوزیر كانوب" تمثال لإللھ"  
  :الفئة

، تماثیل، تماثیل )ثالثي األبعاد(المجسم النحت 
   .آللھة/ آدمیة 

  :التأریخ

العصرین الیوناني والروماني، العصر 
  ) .م٣٩٥ –. م.ق ٣١(الروماني 

  :موقع االكتشاف

/ مصر السفلى، اإلسكندریة، الرأس السوداء 
  .تابوزیریس بارفا 

  :المادة

  .صخور، رخام 

  :االرتفاع

  .  ٢٧متراً  ٠٫٩٥

  :الوصف 

كانوب علي ھیئة جرة من الرخام رائعة  -تمثال یصور الإللھ المصري أوزیریس 
  . وحفظ في مجموعة آثار معبد الرأس السوداء.  ٢٨الصقل
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مساءاً  ١١:٢١: الوقت  ٢١/٣/٢٠١٦:  الدخول  
  . ٣٦صـ ، اإلسكندریة  ، دلیل آثار اإلسكندریة القدیمة وضواحیھا ، أحمد عبد الفتاح   ٢٨



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٥ 

  

 )١٠(تمثال 

  ھرمانوبیس"تمثال لإللھ"  

  :الفئة

، تماثیل، تماثیل )ثالثي األبعاد(النحت المجسم 
  آللھة/ آدمیة 

  :التأریخ

والروماني، العصر العصرین الیوناني 
  الروماني، بدایة القرن الثاني المیالدي

  :موقع االكتشاف

/ مصر السفلى، اإلسكندریة، الرأس السوداء 
  . تابوزیریس بارفا 

  :المادة

  .ام صخور، رخ

  :الوصف 

تمثال لإللھ ھرمانوبیس منحوت من الرخام األبیض ویصوره في ھیئة شاب ویعلو رأسھ 
وقد وقف إلي ، رسم بالحفر ویمسك بیده الیسري سعفة نخیل  وإنسان العین قد، مكیال 

مجموعة آثار متراً وحفظ في  ١٫٢٥یبلغ أرتفاعھ .٢٩جواره حیوان أبن آوي یتطلع إلیھ
  . ٣٠معبد الرأس السوداء

                                                           
 .  ٣٦صـ ،  ٢٠٠٩، اإلسكندریة ، دلیل آثار اإلسكندریة القدیمة وضواحیھا ، أحمد عبد الفتاح   ٢٩
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٦ 

  )١١(تمثال 

  حربوقراط"تمثال لإللھ"   

 :الفئة

، تماثیل، تماثیل )ثالثي األبعاد(النحت المجسم 
 .آللھة / آدمیة 

 :التأریخ

العصرین الیوناني والروماني، العصر الروماني، 
 . بدایة القرن الثاني المیالدي 

 :موقع االكتشاف

 .مصر السفلى 

 :المادة

 . صخور، رخام 

 :االرتفاع

 . ٣١متراً  ١٫٢٠

 : الوصف 

لي ھیئة صبي وھو ع، لإللھ حربوقراطتمثال 
قد تھدل رداؤه أعلي و، عادي یقف في استرخاء

، الیمني في فمھ ویضع سبابتھ، بجانبھركیزة 
وھي منحوت من الرخام ، ویقف علي قاعدة

  . ٣٢األبیض
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٧ 

  . قطع ذات استخدام دیني أو طقسي، تقدمة نذریة

 –. م.ق ٣١(العصرین الیوناني والروماني، العصر الروماني 

تابوزیریس / مصر السفلى، اإلسكندریة، الرأس السوداء 

القدم األصلیة ترجع للقرن الثاني المیالدي وعلیھا 
ومحفوظ في متحف الیوناني 

                                                           
33 E. Yves-Jean , A Short Guide To The Graeco-Roman Museum Alexandria , P. 34 

 

  )١٢(تمثال 

 قدم نذریة  

  :الفئة

قطع ذات استخدام دیني أو طقسي، تقدمة نذریة

   :مادة الصنع 

  . الصخور ، الرخام 

  : الفترة الزمنیة 

العصرین الیوناني والروماني، العصر الروماني 
  ).م ٣٩٥

  :التأریخ

  . القرن الثاني المیالدي 

  :موقع االكتشاف

مصر السفلى، اإلسكندریة، الرأس السوداء 
  .بارفا

  :االرتفاع

  سم127

القدم األصلیة ترجع للقرن الثاني المیالدي وعلیھا : ملحوظة  
ومحفوظ في متحف الیوناني ، نقش إیزادورس إلیزیس

  . ٣٣باألسكندریةالروماني 

  

  

  

  

  

Roman Museum Alexandria , P. 34 .  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٨ 

دراسة مقارنة بین معبد اإللھة إیزیس بمنطقة الرأس السوداء بمدینة األسكندریة 
  :بمعبد إلھ إیزیس بدیر شلویط 

   : معبد اإللھة إیزیس بمنطقة الرأس السوداء بمدینة األسكندریة: أوال

  تخطیط المعبد علي الطراز الروماني ولكنھ أحد المعابد الفریدة حیث خالف ظاھرة
فرغم أنھ مكون من طابقین أال أن الفرید فیھ أنھ ، ذات الطابقین أو المعابد العلویةالمعابد 

فالطابق األول صمم ، جمع بین المعبد وسكن الكاھن المسئول عن إقامة الشعائر بھ
   . ني صمم كمسكنكمعبد أما الطابق الثا

  یقف المعبد فوق قاعدة مرتفعة ذات درج أمامي بعرض المبني بالكامل تؤدي درجاتھ
   . إلي واجھة المعبد وھذه ظاھرة رومانیة صرف

 التیجان المستخدمة في أعمدة المعبد الرخامیة ھي تیجان أیونیة .   
 الجھة الجنوبیة  فمدخل المعبد یوجد في، المعبد یأخذ محوراً من الجنوب إلي الشمال

منھ وقدس األقداس یوجد في نھایة المعبد في الجھة الشمالیة ویوجد بھ مذبح من 
   .  الجرانیت الوردي

  أعمدة المعبد األربعة التي تتقدم واجھتھ ھي من الطراز الیوناني وتقوم علي قواعد
   . من الحجر الجیري

  تتصل بمونة وھذه أسلوب البناء المستخدم علي شكل قطع غیر منتظمة السمك
في العمارة الرومانیة فھي تتمیز  Opus Africanus الطریقة في البناء المعروف بأسم

بقلة تھذیب الحجارة واعتمادھا علي كمیة كبیرة من المونة لملئ الفراغات الناشئة عن 
   .  الحجارة غیر منتظمة القطع

 ة المعابد وجود مجموعة من األسوار تحیط بالمعبد وھي إحدي خصائص عمار
، الفرعونیة التي استمرت في العصر البطلمي الذي بنیت معابد الرومان علي غرارة

   . نقوش المعبد من العناصر المصریة القدیمة
  تمثال اإللھة إیزیس إلھة المعبد صنع علي طراز سائد منذ أوائل العصر البطلمي في

جود عناصر مصریة قدیمة معالجة ثنایا الرداء و الوقفة ومالمح الوجة والشعر رغم و
   . مثل الریشة المزدوجة و التمساح وغیرھا

  السلم الضیق الخارج الذي یقع في الجدار الشرقي للمعبد و الموصل للطابق الثاني
الیوجد ضمن تكوین المعبد ھیكل التطھیر أو بیت الوالدة ، أحد العناصر المصریة القدیم

  .المعبد اإللھة أو ممر فاصل بین األعمدة وجسم 
 :معبد اإللھ إیزیس بدیر شلویط : ثانیاً 

  ھذا المعبد كان یحیط بھ من األربعة جھات حائطاً مشیداً من الطوب اللبن علي شاكلة
، المعابد المصریة القدیمة و المعابد األخري المشیدة في العصرین الیوناني و الروماني 
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حیث یبدأ ، میل قلیل تجاة الشمال ولكنھ تتمیز بأتجاة محور من الشرق إلي الغرب مع 
   . المعبد بالبوابة المفتوحة بأتجاة الشرق

  أعمدة الفناء األمامي للمعبد أستخدم فیھا تیجان حتحوریة وأجراس األعمدة تتمیز
   . إال أنھا تحتفظ بوحدة الشكل الممیزة لھا في المعابد البطلمیة، باإلنتفاخ 

 جدران الخارجیة للمعبدالتوجد أي نقوش أو مناظر في محیط ال .   
  یتمیز ھذا المعبد عن غیره من المعابد البطلمیة أو الرومانیة األخري بطریقة مبتكرة

   . بعض الشئ في الزخارف حیث رسمت بالحذوذ البارزة
  م محاطة ٤×٥قدس األقداس عبارة عن حجرة واحدة مستطیلة الشكل تبلغ ابعادھا

  .جنوبیة والغربیة بممر من الجھات الثالث الشمالیة وال
 جزاء من  -بھیئتھ الباقیة ، ھذا المعبد أول معبد روماني خالص لم یضاف إلیھ

 عصور سابقة علیھ بعد أن تحطم الجزء القدیم وأزیل تماما قبل البدایة في تشییدة في
ذي شید لعبادة وھو بذلك یكون المعبد الروماني الوحید الباقي وال، عھد اإلمبراطور جالبا

ولیس ھذا فحسب بل أنھ نال الكثیر من األھمیة لكونھ شھد مرحلة ، األم إیزیس اإللھة
تاریخیة من أخطر المراحل التي مرت بھا مصر حیث تزاوجت الثقافة المصریة 
الیونانیة و الرومانیة ولكن الثقافیة الدینیة المصریة القدیمة ظلت كما ھي خاصة في 

  . الخدمة الیومیة والشعائرالجوانب المتعلقة بالحیاة وإجراء طقوس 
   ویعكس المعبد أیضآ جانبا تاریخیآ ھامآ یتمثل في الكشف عن بعض األوضاع

االقتصادیة التي شھدتھا البالد في ظل الحكم الروماني إذ أن بدایة تشیید أجزاءه بدأت في 
   . ٣٤عھد جالبا

وتتمثل أھمیة ھذا ، أس السوداء یعتبر فریداً من نوعھوخالصة ما سبق فإن معبد الر
وھو المعبد الوحید ، ثر علیھ شبة مكتمل في اإلسكندریةالمعبد في كونھ الوحید الذي ع

و المقطوع بماھیتھ ونسبتھ للعصر الروماني  –حتي اآلن –المكتشف باألسكندریة 
ویعتبر ھذا المعبد من المعابد الفریدة بین المعابد الیونانیة و ، )العصر األنطواني (

یة في مصر وذلك من حیث التخطیط وذلك أنھ یجمع بین المعبد وسكن الكاھن الرومان
   . المكرس لعبادة اإللھة إیزیس. المسئول عن إقامة الشعائر في ھذا المعبد 

  

  

  

  

                                                           
بحث (معبد إیزیس بدیر شلویط دراسة لغویة حضاریة ، محمد عبد ربھ محمود عبد ربھ التونسي   ٣٤

  .    ١٦-٨ص،  ) ة الدكتوراه في اآلثار المصریة مقدم لنیل درج
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  :النتائج 

ھو المعبد الوحید ، إن معبد اإللھة أیزیس الذي عثر علیھ في منطقة الرأس السوداء -١
الذي تم العثور علیھ كامالً تقریباً من بین عشرات المعابد لكافة اآللھة اإلغریقیة التي 

فھذا المعبد لھ أھمیة خاصة وقیمة ، تذكر النصوص القدیمة إقامتھا في مدینة اإلسكندریة
ما عالیة وتستوجب معھا ضرورة الحفاظ علیھ من اإلندثار نتیجة تاریخیة وأثریة 

وھذا ما یدعو إلي سرعة التدخل إلجراء عملیات ، یتعرض لھ من عوامل تلف مختلفة
  . الصیانة و الترمیم لھذا األثر الھام الفرید 

 لذلك، ویمكن إرجاعھا إلي أصل یوناني ،  أن الفنون الرومانیة ولیدة الروح الیوناینة  -٢
یفضل أغلب العلماء ومؤرخي الفنون أن یجمعوا بین العصرین تحت مسمي العصر 

 . الیوناني الروماني
وكان القاعدة ، إن استخدام الحجر في مجال البناء كان بمثابة فتح حضاري كبیر -٣

وأستطاعت ھذه األحجار عبر الزمن الطویل أن ، ة التي قامت علیھا دعائم المدینةالعملی
تطورھا الحضاري و المعماري و الفكري و العلمي و الفني بشتي  تحفظ اإلنسانیة

 . الصور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٧٠١ 

  

  )  1( شكل 
  .للمعبد  األمامیةالجھة 

  تصویر الباحثة 

 

 

 

 

 

  

  

  )٢(شكل 

  تصویر الباحثة. المعبد یقف علي مصطبة مرتفعة
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  الباحثة: تصویر . المعبد في موقعھ الحالي )٣(شكل 

  

  )٤(شكل 

  .تصویر الباحثة .  مصطبة كبیرة بنیت من الحجر الجیري وضعت علیھا خمسة تماثیل
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 سلم خارجي مستقل الذي یؤدي إلي الطابق السفلي

 

 

 

 

 

 )٦(شكل 

سلم ضیق في الجدار الشرقي یؤدي إلي الطابق 
 العلوي 

  .الباحثة :تصویر 

 

 

  

 

   

 

  )٥(شكل 

سلم خارجي مستقل الذي یؤدي إلي الطابق السفلي

 . الباحثة: تصویر 
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 : قائمة المراجع 
 :المراجع العربیة 

 ٢٠٠٩، اإلسكندریة ، دلیل آثار اإلسكندریة القدیمة وضواحیھا ، أحمد عبد الفتاح .  
 ٢٠٠٨،اإلسكندریة ، الرومانیة في مصر –ثار البطلمیة اآل، صبحي عاشور.  
  ٢٠٠٦،اإلسكندریة، مواقع اآلثار الیونانیة والرومانیة في مصر ،عبدالحلیم نورالدین. 
  ٢٠١٢، اإلسكندریة ، حضارة اإلسكندریة، قادوسعزت زكي حامد . 
 ٢٠٠٨، اإلسكندریة ، والرومانیة  مواقع أثریة من العصرین الیوناني، عزت زكي حامد قادوس. 
  ٢٠٠٥،اإلسكندریة ، اإلسكندریة القدیمة و آثارھا، عزیزة سعید محمود. 
  توظیف آثار مدینة األسكندریة ، عنایات محمد أحمد.  
 ٢٠١٠ ،اإلسكندریة ،مصر في العصر الرومانمحاضرات في تاریخ وآثار ، اسم محمدمنال أبو الق  
  األسكندریة ، عمارة اإلغریق  ، مني حجاج ،) ----. ( 
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“Temple Of Ras El Soda in Alexandria is a unique example of 
Roman architecture in Egypt “ 

Ms. Hend Galal Youssef Aqoul  
  

Abstract:  

The rulers of the Ptolemies and the Romans during the Greek and 
Roman eras (332 BC - 641 AD), the construction of many temples,  
a political target and earn a raid for easy control them . 

However, the various natural disasters and historical events and 
political destroyed by Egypt in general and the city of Alexandria, 
in particular, has over the different eras, did not keep us from these 
temples in the city of Alexandria, only a small temple a special 
devoted to the worship of the goddess Isis was discovered in 1936 
by accident black head area. 

This area is one of the popular areas that spread out housing 
considered popular so the temple has faced difficult circumstances 
was the underground water and sanitation, and the temple remained 
in this region for more than fifty years until he was thinking about 
his transfer in 1988, were transport to its present location cemetery 
area Latins in 1994 and opened the following year as a tourist 
destination.    

This unique design and the temple is important built by a Roman 
citizen wealthy at his small town away about 17 km from the city of 
Alexandria, where she was held festivals for young people during 
the Roman era, has dedicated the temple of the goddess Isis, 
particularly as a temple, and an expression of thanks have to help 
him recover after falling from a chariot wars in one of the races. 

                                                           
  •PhD candidate with master's degree in Greek and Roman archeology, restoration and 
maintenance of ancient buildings. Place of work: Faculty of Arts, Greek and Roman 
Archeology Department, Damanhour University. Email: Hendgalal25@yahoo.com  
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In spite of  that the temple in its current location is relatively recent, 
but that his condition was now require rapid intervention to 
maintain it and its maintenance from extinction, being a temple 
unique in its layout and important at the same time is so important 
in being the only temple which was found almost completely in the 
city of Alexandria, and is the only out was eating Temple head 
black dedicated to the god Isis Bshi detail with illuminating: 
discovery conditions, and configuration architecture, and how to 
build , followed  by a comparative study between him and the 
temple of Isis  ‘dier Chloat’  where it also reflects aside historically 
important is detected some of the economic conditions experienced 
by the country under Roman rule since the beginning of the 
construction of its parts began in the era of bringing. 

Key words : 

• The Monastery of Chloit: a small Roman temple located on the 
western side of the Nile River to the south of the city of Habu, and 
explained the texts that it falls within the boundaries of the area 
known as the term Imnt tn w3st - meaning "West Tiba", and four 
kilometers away and is within the boundaries of the province of 
Taiba It was built to worship the goddess Isis. 
• Roman temples: During the sixth century BC began to erect some 
of the Roman temples, although we do not know much about the 
form of these temples only through ancient sources, but the shape of 
the Roman temples did not come out in essence the shape of the 
temple. 
• Al-Ras Al-Suda: This area is now located in the Mandara area of 
Al-Montazah district of Alexandria. 
• Pronaos: The main room of the temple: a square room accessible 
through a side staircase in the eastern wall of the temple and 
attached to the northern wall a stone-built terrace topped by the five 
statues that we mentioned earlier. 
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• The Hathor Crown: The crown of the goddess Hathor, the 
goddess of love and fun, consists of a cow's horn between them a 
sun disk sometimes topped by a double feather. 
Podium : Some have tried to explain the phenomenon of podium 
elevation in the Roman temple, which was preserved during the 
Republican era, although it declined in the second century BC to 
rise again in the century. In the second century BC to rise again in 
the second century BC to rise again in the first century AD and 
retain its height throughout the imperial age - that this is due to the 
ancient civilizations found in the Italian peninsula such as 
Terramare civilization which I settled in Atruria and reached the 
Latium area. 
 

  


