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 مناظر حملة القرابين في فنون بالد النهرين ومثيالتها في مصر"

 إبان األلف الثالث ق.م"
 د/محسن نجم الدين

 مقدمة

يتناول البحث مناظر )حملة القرابين( في كل من فنون بالد النهرين،وما شاابهها وماللهاا 
 بل الميالد.من مناظر في فنون مصر القديمة منذ فجر التاريخ حتى نهاية األلف اللالث ق

ويعني البحث بتلك المناظر التي صورت أكلر من شاص  يقاوب بعملياة التقدماة، وقاد تاب 
تقسيب البحث على أساس كيفية التقدمة من قبل حامل القرباان، نن كاان مالال يقاوب بعملياة 

كتفاأ... نلاخ، وينادرح تحات واذا وذاك مكاان  علاىالتقدماة بيدياأ أو حملهاا علاى رأساأ أو
 صية التي تقدب القربان والشصصية المقدب لها القربان ونوع التقدمة.التقدمة والشص

وذا وتعد عملية تقدماة القارابين مان أواب ال قاوس التاى حار  علاى تنديتهاا انساان باالد 
النهرين واالنساان المصارا القاديب اللاذين ارتب اا ارتبا اا مباشارا بالمعباد وسايد  ف اال 

 ااارتين خاصاارتين بالعديااد ماان مناااظر تقدمااة علااى تقااديب القاارابين للمااوتى ممااا جعاال الح
 القرابين والتى أظهرت فى بع ها تشابها وفى البعض اآلصر اصتالفا بّينا.

من ذلك كلأ وجد الباحث أن الحر  علاى تندياة تلاك ال قاوس فاى كاال الح اارتين باال 
 انق اع كان بملابة مادة لرية ساعدت على عقاد مقارناات لمعرفاة لقافاة كاال الشاعبين فاى

 كيفية تندية تلك ال قوس.

وقد تب تحديد مجال وذا البحث فى ن اق األلاف اللالاث قبال المايالد نظارا لصاعوبة جما  
 المادة العلمية لكافة العصور فى بحث واحد .

ويبدأ الباحث بتقديب نماذح التى جاءت فى فنون باالد النهارين أوال لاب ماا ماللهاا و ابقهاا 
) وذلاك لسااببين وجيهااين ل األول ل التصصاا  الاادقيق  وقاربهاا فااى الفاان المصاارا القااديب

للباحث ووو ح ارة الشرق األدنى القديب ، اللاانى ل قلاة تلاك المنااظر فاى ح اارة باالد 
النهاارين عنهااا فااى الح ااارة المصاارية القديمااة ممااا يسااهل عمليااة المقارنااة بااين نماااذح 

 الح ارة األقل م  نماذح الح ارة األكبر (

                                                           
   كليه االثار / جامعه القاهره  –مدرس بقسم االثار املصريه 
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أوالً:                                     ن باأليدي حمل وتقدمة القرابي
أ( بالد                                                                 : )بكلتا اليدين(

 النهرين:

تعد تقدمأ القرابين وحملها باأليدي فق ، من أشهر التقديمات التي حر  على تصويروا 
مصري القديب، ولعل تجسيد حامل القربان مقدما وحامالً فنان بالد النهرين والفنان ال

 القرابين بكلتا يديأ )أو بإحداوما( أدعى للصشوع وأقرب للتقوا.
ولعل النقوش التي خينت الس ح 
الصارجي إلناء الوركاء الشهير ، 

 –ووواناء مستصرح من أوروك 
متحف  –ق.ب 3000 –ألبستر 

والذا (1شكل) 1(1)العراق بغداد .
س حأ الصارجى منظًرا  حمل

القرابين )الصف األوس   لحملة
 من النقش( أماب معبد الربة ننانا

أقدب مناظرحملة القرابين من  يعد
  فنونوأشهروا في 

 ننانا النهرين،وظهرت الربة بالد
 (1شكل )                         في الصف العلوي كربة للصصب 

عيد رئيسي لعلأ عيد الخواح المقدس أو رأس  تستقبل موكب تقديب النذور والقرابين في
، وشغل الصف اللاني تصوير عدد من الكهنة أو األتباع العراة  (2)السنة الخراعية 

حاملي القرابين ، أما عن القرابين المقدمة فهي عبارة عن لمار وأ عمة وخيوت قدمت 
مستدق في  من صالل سالل نصف دائرية وأواني فصارية ذات فب واس  وأسفلها مدبب

حين ظهرت اآلنية الحجرية ذات صنبور )التي تحمل سوائل( ، أما عن كيفية التقدمة فقد 
بدا كل  كاون عارًيا مترجالً يرف  قربانأ بكلتا يديأ لمستوا رأسأ لانًيا ذراعيأ ألعلى 

شكل  (2)نصر(  فترة)أوروك/جمدةيؤرخ أي اً ب – وعلى مناظر  بعة صتب اس واني
نجد موكًبا من الكهنة العراة حاملي القرابين أماب واجهة معبد نلهي، ويالحظ أن  ( .2)

النين منهب )األول واللاني( ظهرا بنفس و   األيدي المنلنية ألعلى )عند مستوا 
الكتفين( ويمسك كل منهما بقربان يصتلف عن اآلصر، أما الكاون اللالث فقد ظهر حامال 

وق رأسأ، وتجدر اإلشارة نلى أن الفنان بالرغب من المساحة ال يقة لس ح لقربانأ ف
 الصتب نال أنأ حاول ملء الفراغ بعدد من القرابين. 

                                                           

  
1
) D.P.Hansen, Art of the early city-state, Art of the 1

st
 cities,p.24  

(
2
)R.M.Boehmer,Uruk,FruhesteSiegelabrollungen,AUWE24,Mainz1999,Abb.1

21a 
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 (2شكل )

وأحياًنا كانت تقدب القرابين في أ باق )أوعية صغيرة( عندوا أيً ا حاافظ الفناان 
 لرأس )أو أعلى الكتفين(على و   لني الذراعين،و كذلك منسوب ارتفاعهما لمستوا ا

 

 (3شكل )

وملال ذلك ما جاء نقًشا على كسارة حجرية )حجر جيري( تؤرخ بالعصر األكدي القديب  
عند تصوير أربااب الجباال كحااملى قارابين للرباة عشاتار، كاذلك ما  الرباة (3شكل ) (3)

ن مااري )تال الحرياري( ساوريا اسا واني ماالتى ظهرت في مناظر  بعاة صاتب  الشجرة
  (4)المتحاف الاو ني دمشاق.  –دمشاق  – III  Akkوالذي يؤرخ بالعصر األكدا القاديب

 (.4شكل )

                                                           

(
3
) D.P.Hansen, Mould Fragment With a defied ruler and the goddess lstar,Art 

of….,p.207, fig.62 

(
4
) A. Parrot, de fouille de Mari, Nouveaux , campagne, Syria 3! (1954)., 

p.153: Boehmer, EGA, Nr, 552 
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 (4شكل )

يظهر فنان بالد وعندما تكون القرابين المقدمة عبارة عن قالئد وأساور، عادة ما كان 
القرابين من حملة وذاالنوع النهرين 

مسك ألعلى ت بنذرع مرفوعة
وتنسدل الذراع  دة،القال ب رف

بمنتصف القالدة،  األصرا ممسكة
نقوش صتب  مللما ظهر على 

من تل البيال )بالقرب من اس واني  
                 بفترة أوروك الموصل( ويؤرخ 

( 5شكل )                                                    Uruk IV                         

وعلى الجانب اآلصر وفي الح ارة . (5شكل) ق.ب بغداد متحف العراق 3000 –3200
المصرية القديمة عبر فنانيها عن لقافة مصتلفة عن تلك التي وجدت في بالد النهرين عند 
تصاوير حملااة القاارابين ولكاان ظهاار فااي بع ااها ماا شااابأ ومالاال مااا جاااء فااى فنااون بااالد 

   النهرين

 مصر القديمه -ينحمل القرابين بكلتا اليد ب:

أن لقافة التقدمة  تبين من صالل ما تب عر أ من نماذح فى فنون بالد النهرين
بكلتا اليدين من قبل حملة القرابين كانت بلني الذراعين عند مستوا الكتفين أو الرأس، 

في حين كانت اللقافة السائدة لتقدمة القرابين بكال الذراعين فى الفن المصرا القديب بمد 
وقد                                                اعين لألماب )م  لني الكوعين( .الذر

جاءت أولى التصاوير لموكب تقدمة القرابين في فنون عصور ما قبل التاريخ وبداية 
األسرات في نقوش مقام  القتال والب اقات الملكية المؤرصة بعصر األسرتين األولى 

س ح نناء الوركاء موكب لحاملي القرابين بسالل أماب واجهة واللانية،ومللما صور على 
 -صشب  -أسرة أولى –معبد ننانا، فقد ظهرأي ا أحد الكهنة على س ح ب اقة حور عحا 
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يقدب قربانا )عبارة عن سلة نصف دائرية( أماب واجهة أحد المعابد ( 6شكل )  (5)أبيدوس
 العتيقة.

 

 

 

 

 

                                                                  

 ( 6شكل )                                                                  

بية للملك جر أما بالنسبة لموكب حملة القرابين فقد ظهر للمرة األولى على الب اقة الصش
حيث ظهر موكًبا من أشصا  يحملون قرابين  (7شكل) المتحف المصري –من سقارة 

                                                                                                                                                      يعلو  حورس في  مواجهة السرخ الذيب أما
                                                    فيواللاني منهب األول الشص   وقد شابأ(6)ديني فالاحت

                                          )تل البيلال( القرابين ظهر عليأ حاملوا لقرابينأ حملأ
                                            ) 5انظر شكل)ألسفل. واآلصر  ألعلىالذراعين برف  أحد 

                                       أما في عصر الدولة القديمة فقد ات حت الصورة 
 ن وأصبحت أكلر جالءاً بالنسبة لمواكب حملة القرابي

 (7)شكل                                                                           

اليدين(، فمن صالل حفائر المرحوب الدكتور أحمد  )صاصة تلك التي تقدب وتحمل بكلتا
فصري في معبد الوادي للهرب الجنوبي )المنكسر( للملك سنفرو )أسرة رابعة( في دوشور 

 اكتشف ممر )بهو األقاليب( والذي غ يت(7)

 جدرانأ بنقوش بارخة بديعة تملل موكًبا 

                                                           

 -العامة لعصور ما قبل التاريخ وبداية األسرات في في مصر، القاورة ، الص و نعلي ر وا( 5)
 .78شكل  2000

(
6
) A. Jimenez-Serrano, Royal Festivals in the late predynastic period and the 

first dynasty, BAR IS, 1076,2002,p.21 

(
7
) A. Fakhry, The Bent pyramid of Dahshur, Cairo 1954. 
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 و الموكب (8شكل ) كيةلحامالت ال ياع المل

 عبارة عن سيدات واقفات )تجسيد ل ياع  

 سنفرو( تقدب كل واحدة منهن ما تجود وحقول

 من قتها من صيرات لتقديمها كقرابين في  بأ 

 ةمعبد الوادي لسنفرو، ويبدوأن اللقافة السائد

 بين المصريين عند تقديب وحمل القرابين بكلتا

 (8شكل )             احة أحد ذراعياليدين أن يستند القربان على ر

مقدب القربان ، في حين تظهر اليد األصرا بنفس االمتداد ممسكة بعالمة العنخ ، من واذا 
يت ح أن تقدمة القرابين بكلتا اليدين كان يتب أيً ا بلني الذراعين ولكن واذا لألمااب )فاي 

بااالد النهاارين  و اا  أفقااي( ولاايس انلناااًءا ألعلااى فااي و اا  رأسااي كمااا وااو الحااال فااي
)قااارن(.، ويباادو أن تقدمااة القاارابين وظهوروااا علااى أحااد الااذراعين فقاا  لحاماال القربااان 
ت رب بجذوروا نلى عصور ما قبل التاريخ تملال فاى الانقش الاذي وجاد علاى كساارات 

 Universityمتحااف الجامعااة  -حجاار جيااري -مقمعااة )حاماال القربااان(ويراكونبوليس

College. ( 9شكل.) 
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 (9شكل )                                                
و ما تبقى من الكسارة يظهر )حامل( قرابين ليبي ربمامّلل أحد أفراد موكب حاملى 

(8)قرابين من أول التحنو ) الليبيين (ويظهر القربان )اإلناء( على راحة يد  اليمنى 
ويبدو  

مناظر تقدمة القرابين وتصويروب في مواكب حملة أن األرباب كان لهب نصيب وافر في 
القرابين صاصة وؤالء األرباب الذين نعتوا بنرباب الصير )وأشهروب حعبي(، ففي 
المجموعة الهرمية للملك ساحورع )من أبو صير( نجد تجسيد لحملة القرابين على 

وفي وذا ( 10شكل )  (10)كذلك في حجرة القرابين،  (9)الجدران الداصلية لل ريق الصاعد
نجد تالقيا بين األرباب في بالد النهرين كمقدمى وحاملى للقرابين)كسارة ناراب سين( 

بيد أن توظيف أرباب بعينهب وتصويروب  صرالقديمة )مجموعة ساحورع( ،وفي م
كمقدمي وحاملي للقرابين كان بصورة أكبر وأو ح في مصر القديمة عنها فى بالد 

السابق )تصوير أرباب الصير كحاملي القرابين في مجموعة  النهرين ، ومن صالل الملال
نجد أن الملمح الرئيسي بالمنظروو ظهور وؤالء األرباب بانحناء  صفيفة عند  ساحورع(

التقدمة )دليل االحتراب والتبجيل عند التقدمة( وقد وجد مليل لو   االنحناء  وذا عند 
 التقدمة أي ا في بالد النهرين، فعلى 

 

                                                           

(
8
) B.Adams, Ancient Hierakonopolis, Warminster 1974, p. 3 F., pl, 3.2. 

(
9
) B.E. Shafer & D. Arnold, Temples of ancient Egypt, 2005, p.63. 

(
10

) L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re, Band 1, Leipzig 

1916 
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 (10شكل )                                                 

نجاد  Uruk IV بعة أحد األصتاب االس وانية المستصرجة مان أوروك والمؤرصاة بفتارة 
كهنة عراة يحملون في انحناءة صفيفة قرابين ربما مالبس،  يتنلف من موكب حملة قرابين

ويشاابأ واذا الشاكل  ب ( 11شاكل ) ،(11)أو عصي أو مقاام  قتاال وفقاا لماا ذكار  باويمر
  أ( 11) شكل ،(12)األصير منظر ألحد كهنة الوخير بتاح حوتب في مقصورتأ بسقارة 

 

 

 

 

)أ(                                                  
 )ب(

 (11شكل )                      

انلناءة ذراعيأ كما كتقدمة ويالحظ و    (mnht) حيث يظهر ممسًكا بكلتا يديأ مالبس 
 وو الحال عند التقدمة في بالد النهرين.

                                                           

(
11

) R.M. Boehmer, Uruk, Pl, 120a. 

(
12

) N.de G. Davies, The Mastaba of Ptah hetep & Akhet hetep at Saqqareh , 

Arch. Survey of Egypt 11,12 ,London 1902 
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 حمل القرابين على الكتف )أو الكتفين( 

قارابينهب علاى أحاد  من بين ما أظهرتاأ منااظر حملاة القارابين ماا كاان يظهاروب يحملاون
هما حيث أظهرت أولاى التصااوير فاي باالد النهارين عملياة حمال القارابين الكتفين أو كلي

 مان V   ،IVكتفين، ومن صالل ماا أصرجتاأ لناا حفاائر أوروك فاي ال بقتاين على أحد ال
قد غلبت على مناظروا عملية التعبد والتى كانت في معظمها من ال ين،  بعات أصتامها 

 (13)ومناظر اإلبحار وتقدمة القرابين أماب واجهة المعابد. 

 

 

 

 

 ب( 12)شكل     أ(                              12)شكل              

نشاود موكًبا من حملة القرابين يظهر أحدوب  أ( 12)شكل  فعلى  بعة صتب من ال ين
، ويالحظ ونا أنأ يقوب برف  نحدا يديأ (14)يحمل وعاءا فصاريا )حجريا( على أحد كتفيأ

 12)شكل ألعلى ممسًكا ب رف اإلناء لعملية اتخانأ على الكتف، وعلى  بعة صتب أصرا
نفس اإلناء على الكتف ولكن برف  كال الذراعين ألعلى وليس ذراع واحدة نجد حمل  ب(

(15) .  

                                                                       حمل القرابين على الكتف)او الكتفين( فى مصر القديمه -ب
واحدة في كلير من وفي مصر القديمة ظهر حاملوا القرابين يحملون قرابينهب على كتف 

، فعلى الجدار الجنوبي لقدس المناظر سواء كانت ملكية أو صاصة لكبار رجال الدولة
  )المقصور  الداصليأ ( سأقدا

 
 
 
 
 

                                                           

(
13

) H.J. Nissen, Grundzuge einer Geschichte der fruhzeit des vorderen Orients,  

Darmstat 1990, s.85.  

(
14

) R.M. Boehmer, Uruk, Fruheste ………...s.3 Nr.1  

(
15

) Ibid., Abb.2-3 
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نجاد منااظر  (13) شاكل  ( فاي ساقارة القبلياة 6المعبد الجناخي للملك بيبي اللاني)أسارة 
.بيد (16)حملة القرابين على أحد الكتفين حملة القرابين في أو اع مصتلفة كانت من بينها 

أنها اصتلفت ونا عن مليالتها في بالد النهرين في نوعية القرابين المحمولة، كذلك و ا  
الااذراع الااذي يسااند القاارابين علااى الكتااف، أمااا عاان القاارابين فقااد كاناات عبااارة عاان ساالة 

لال رؤوس اللياران مس حة أو واللية الشكل تحوي العديد من أناواع القارابين المصتلفاة م
والبصل والصبخ والفاكهة، أما الذراع فقاد ظهار مرفوًعاا العلاى حتاى مساتوا الكتفاين و 

 تستند السلة على راحة اليد والتي تستند بدوروا على الكتف.

 

 

 

 

 

 (14)شكل                                   

با       رة الصاصاة أما في مصا ب كبار رجال الدولة، فنجد علاى سابيل الملاال المقصاو
 (14)شكل . (17))بتاح حوتب( بسقارة 

 مناظر حملة القرابين وظهر من بينهب من يحمل القرابين على كتف واحدة.

         حمل القرابين على الكتف بواسطه عصا -

                                                           

(
16

) G. Jequier, Le monument funéraire de Pepi II, 1. 

(
17

) Davies, Mastaba of ptahhetep 
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ومن بين ماا أظهرتاأ فناون باالد النهارين حملاة قارابين يظهار الابعض مانهب أو )أحادوب( 
مللماا جااء علاى  بعاأ  (18)يتدلى )يتعلق( منها صاّرً  بهاا قرباان  حامالً على كتفأ عصا

كااذلك ظهااور أحااد حملااة القاارابين يحماال علااى كتفااأ عصااا  (15صااتب ماان أوروك )شااكل 
قصاايرة يتاادلى ماان  رفهااا ّصاارة مللمااا جاااء علااى مناااظر  بعااة صااتب اساا وانى مااؤرخ 

ننااء  اصب مرباو  أو الناان مان الساقا  يحماالن ( 16)شكل  .(19)بالعصر األكدي القديب 
بحباال يتاادلى ماان عصااا  ويلااة محمولااة علااى كتفيهمااا وملااال ذلااك مااا ظهاار علااى نحاادا 

حيااث ظهاار )فااي الصااف األوساا ( أ، ب(  22)شااكل  (20)اللوحااات النذريااة ماان صفاجااة 
موكًبا من صمسة من حملة القرابين، حمل األول واللاني تلك العصا التي تستند على كتف 

 ا اإلناء الحجري )الفصاري( ال صب. كل منهما والتي يتدلى منه

 
 
 
 
 
 
 
 

 (16(                                                     )شكل 15)شكل          
 
 
 

 

 

 

 (18)شكل                                                      (17)شكل 

ك ال ينياة و بعااة وفاي مصار القديماة شااابأ منظار حامال القرباان علااى  بعاة صاتب أورو
)شاكل   (21)(5أسرة  -عي )في مقبرة تي بسقارةالصتب من العصر األكدي القديب منظرالرا

                                                           

(
18

)  R.M. Boehmer, Uruk. Nr. 2 

(
19

) R.M Boehmer, Die Entwicklung der Glyptik wahrned der Akkad Zeit 

,UAVA IV ( 1969) … Nr. 516 

(
20

) H. Frankfort, Sculpture of the 3
rd

 mill.B.C.from Tell Asmar and Khafajah , 

OIP,XLIV (1939) , p.74 

(
21

) G.Steindorff, Das Grab des Ti .Leipzig 1913 
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والااذي يظهاار حااامال علااى كتفااأ عصااا صااغيرة يتاادلى ماان  رفهااا قااوت يومااأ فااي ( 18
صّر .، كذلك يتشابأ ذلك م  حامل القرباان والاذي يظهار يحمال علاى أحاد كتفياأ المظلاة 

Baldachin (.17( )شكل )مقبرة تي 

 حمل القرابين على الرأس -

تعد منااظر حملاة القارابين التاي تصاوروب يحملاون قارابينهب علاى رؤوساهب مان 
أشااهر وأقاادب الهيئااات المصااورة لمناااظر حملااة القاارابين فااي بااالد النهاارين، فماان صااالل 

( 19)شكل  Uruk (22)أوروك  -متحف العراق -حجر جيري – (stela)كسارات لوحة 
ملااة قاارابين عبااارة عاان رجااال )كهنااة( عااراة يحماال كاال واحااد ماانهب نناااء ظهاار موكااب ح

حجري )فصاري( على رأسأ، فظهر منهب مان يمساك اإلنااء باذراعين مرفاوعين، ومانهب 
 من يمسك اإلناء من صالل رفعأ لذراع واحدة فق .

 

 (19)شكل                                     

وتجدر اإلشارة ونا أن لقافة أوروك كانات واي اللقافاة المهيمناة فاي المن قاة نباان األلاف 
الراب  ق.ب، حيث ألرت غرًبا على سوريا وشرًقا على سوسا وقد ظهر ذلك وا اًحا فاي 

وملاال ذلاك ماا ظهار  (23)األعمال الفنية المستصرجة منها والمؤرصة بنفس الفترة الخمنية 
)شكل ( 24)من سوسا تظهر حملة قرابين يحملونها فوق رؤوسهب من  بعات أصتاب  ينية 

20) 

 

                                                           

(
22

) J. Borker – Klahn, Altvorderasiatische  Bildstelen und vergleischbare 

Felsreliefs - , Bagh. Farsh., 4(Mainz 1982) Pl. 4. 

(
23

) D. C. Snell, Life in the ancient near east, London 1997, p.45. 

(
24

) R.M. Boehmer, Uruk P.l. 120 a-b.  



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 290 - 

 

 

 

 

 (20)شكل                            

وتجدر اإلشارة الى أن منظر حامل القربان علاى رأساأ قاد ظهار مارة أصارا فاي نقاوش 
 New Haven . Yale Bab. Collect (25)مرمار  -صتب اس وني يؤرخ بفتارة أوروك

فيها كاون يحمل قرباًنا على رأساأ،  امن لاللاة مان حملاة القارابين  ويظهر( 21)شكل 
 أماب واجهة أحد المعابد.

 

 

 

 (21)شكل                                    

أما في عصر األسرات المبكر اللالث ومن صالل اللوحات الحجرياة النذرياة الاذي كشاف 
والتاي تجساد احتفاال الاخواح عنها فرانكفورت، أظهارت نحادا اللوحاات )سابق تناولهاا( 

ظهر النين من حملة القرابين يحمالن القرابين )سالل من أ، ب ( 22)شكل . (26)المقدس 
 الصو  وصندوق ربما صشبي يحوي قرابين( على رأسيهما.

 

 

 

                                                           

(
25

) H. Pittman, Cylinder seals with humans and animals, in Art of the I
st
 … 

Kat. No. 10a. 

(
26

) A- Parrot, Sumer, p. 133. 
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 )ب((                                                 )أ            

 أ، ب( 22 )  شكل                       

أما في الح ارة المصرية القديمة، فقد ظهر تجسيد مقدب القربان حامال القرابين فوق 
رأسأ منذ بداية العصور، حيث علر على بقايا ب اقة صشبية تؤرخ بعصر  حورعحا 

فوق  يحث ظهر حامل قربان يحمل نناء حجري ذو أذنين( 23)شكل )األسرة األولى( 
                                             ممسًكا بإحدا  علىرأسأ رافًعا أحد ذراعيأ أل

أن                                       وفي عصر الدولة القديمة نجد  (27)أذني اإلناء 
                                               تصوير موكًبا من حملة القرابين يحملون

                                                      مور المعتادة التيفوق رؤوسهب من األ قرابينهب
                                                               حر  الفنان المصري القديب على تصويروا
                                                             فعلى الجدار الشرقي للصالة األولى لمقبرة 
                                               الملكة مرس عنخ اللاللة بالجبانة الشرقية 

                                            نجد موكًبا من حملة ( 24)شكل . (28)بالجيخة 
                         (23)شكل                   كبيرة  القرابين رجاالً ونساًءا يحملون سالل

فوق رؤوسهب مليئة بصيرات األرض ونجد كل منهب يمسك بنحد ذراعيأ المرفوعة  رف 
السلة، أما بالنسبة للذراع األصرا فاصتلفت فيما بين الرجل الذي ظهر ينسدل ذراعأ 

ألسفل، فى حين ظهر ذراع المرأة منلنًيا ممسًكا ب ائر ، واستمر الحال في عصر 
صامسة حين ظهر على جدران بعض مصا بها حملة القرابين الذين يحملون األسرة ال

القرابين فوق رؤوسهب، وملال ذلك النقش غير المكتمل للصالة األولى للمص بة 
 .(29)المشتركة بين بتاح حوتب وأصت حوتب بسقارة 

 

 

 

                                                           

(
27

) F. Rafaele, Dynasty 0., AH/17 (2003) 

(
28

) J.Dunn, Mastaba of Meresankh III (7530-40) at Giza 

(
29

) Davies , Mastaba of Ptah hetep and akhet hetep. 
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 (24شكل)                    

 

 

 

 

 (25)شكل                                              

حيااث ظهاار موكااب حااامالت القاارابين، ومااا نااود ذكاار  ونااا أن ماان بااين تلااك الساايدات مااا 
ظهرت ترف  كال ذراعيها ألعلاى ممساكة ب رفاي السالة التاي تظهار فاوق رأساها )قاارن 

 حملة القرابين أوروك(.

 حمل القرابين على الظهر

النهارين ومصار، واو ظهاور من بين أو اع حملة القرابين التي ظهرت فاي فناون باالد 
حملاااة القااارابين يحملاااون قااارابينهب علاااى ظهاااوروب، فعلاااى أحاااد جواناااب صاااندوق أور 

 2500بفترة أسرة أور األولى  الشهيرالمستصرح من القصر الملكي في أور والذي يؤرخ
           (26)شكل   (30)ق.ب

 

 

 

 

                                                           

(
30

) G.Roux P J. Renger, Irak in der Antike, Mainz 2005, s,. 71 and: D. P 

Hansen, Standard of Ur, in art of the 1
st
 … kat .No. 52. 
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 (26)شكل                              

القرابين )الصف السفلي( ربما كانوا أسرا، حيث صوروا يحملون نجد موكًبا من حملة  
القرابين على ظهوروب. وفي مصر القديمة لب تصل أيً ا مناظر حملة القرابين من نظهار 
 بع هب يحمل قربانأ أو المتاع الجناخي الصا  بصاحب المقبرة فوق ظهر ، مللما جااء

حاد الصادب حاامالً متااع سايد  علاى حياث ظهار أ(31)على أحد جدران مقبرة )تي( بساقارة 
ونذا أصذنا في االعتبار عملية تجمي  حصاد القمح من مناظر التقدماة،  (27)شكل ظهر .

فقااد خصاارت جاادران المقااابر )مقباارة بتاااح حوتااب، تااي، مروروكااا( بمناااظر حماال سااالل 
 (.28)شكل سنابل القمح على ظهور الفالحين.

 

 

 

 

 

 (28)شكل                         (                27)شكل        

 احتضان القرابين.( 5

كان حيوان التقدمة )األ حية( قاسًما مشترًكا في العدياد مان المنااظر حملاة القارابين فاي 
بالد النهرين ومصر منذ أقدب العصور، وكان ظهاور الحيواناات الحياة فاى منااظر حملاة 

وكانت أما أن تظهر مترجلاة بجاوار  القرابين من األمور المنلوفة فى فنون الح ارتين ،
موكب حملة القرابين أو تحمل الصاغارمنها بياد أو بكلتاا يادي حامال القرباان أماا بالنسابة 
للنوع األول فلب يوجد بكلرة في فنون بالد النهرين، ونن وجد فقد كاان يصاور فاي ق يا  

 (.30)شكل (32)سفلي إلناء الوركاء الشهيرمن نفس النوع كما جاء في الصف ال

 

 

                                                           

(
31

) Steindorf, Das Grab des Ti 
(
32

) Hansen.Art of the early……, p.24 
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 (30(                                        )شكل 29)شكل          

أماا الناوع اللااني وواو حمال حياوان األ احية أو احت اانأ فقاد خصارت نقاوش اللوحاات 
واألصتاااب األساا وانية المؤرصااة باااأللف اللالااث قباال الماايالد بتجساايد  حيااث عرفاات أنااواع 

كما جااء علاى ظهر محموال محت نا بيدي حامل القربان لاللة لحمل الحيوان ، فاما أن ي
 (34) أ،ب( 31)شاكل 623، 549والصتماان رقاب ( 29)شاكل (33)نحدا لوحات تال أسامر

، 387المؤرصااان بالعصاار األكاادي القااديب أو فااي أحااد الياادين فقاا  كمااا جاااء فااي األصتاااب 
 (.32كل )ش.376)عصر أكدي قديب(. أو على أحد الكتفين كما جاء في مناظر الصتب 

 

 

 

 

 

 

 )أ(                                                    )ب(          

 ( 31)شكل                               

 
                                                           

(
33

)H.Frankfort , op.cit.,p.74  

 (34
)R.M.Boehmer , UAVA ,Nr.387,551,650 
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 (33(                                               )شكل 32)شكل      

ور ق يا  الحيواناات ما  أما في مصر القديمة فقد عرف أيً ا النوعان، األولل وواو ظها
حملة القرابين مترجال أو يظهر محموالً من قبل حامل القربان، أماا بالنسابة للناوع األول 
فقد ظهر منذ عصور ما قبل التاريخ. فعلى الصاالية المعروفاة باساب ) صاالية الحصاون 

والتااى يظهاار علااى احاادا واجهتهااا بعااض الحصااون التااى ( 34)شااكل   (1)واألسااالب (
ويئاات الهياة وغيار الهياة اماا الوجاأ اآلصار فيظهار  35ات فوؤس من قبل تتعرض ل رب

صفوف الماشية واألغناب فى منظر مشابأ للصف السفلى الناء الوركاء .وربما كاان ذلاك 
  الق ي  بملابة جخا من أول التحنو ) الليبيين( لملك مصر .

 

 

 

 

 

 

 

 (35)شكل     (                                       34)شكل      

                                                           
 56وان ، المرج  السابق ،   على ر (  35
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وذا وقد عرفت  ريقة أصرا لتقدمة الحيوانات الحية برب ها من صالل حبال وملال ذلك 
الملك ساحورع الجناخية  ما ظهرعلى جدران ) حجرة تقدمة القرابين ( بمجموعة

حيث (                                  35)شكل  (2)36بنبوصير ) أسرة صامسة (
                                 صيرات حقولهبظهرأرباب الصير يحملون 

حيوانات األ حية تسير فى ركابهب  وتظهر بالمنظر
                       من صالل الحبال المربو ة .

 وأحيانا ما تظهر تلك الحيوانات وقد أصذت من خمامها
أما بالنسبة                            من صالل قرنيها.
و تقدمة قرابين الحيوانات الحية للنوع اللانى وو

بحملها من قبل مقدب القربان فقد عرف  ريقأ للفن 
المصرا القديب بتنوع فقد ظهرحمل الحيوان أوال ير 

بكال الذراعين أو باحداوما كما جاء على جدران 
 مص بة بتاح حوتب وآصت حوتب .

                                                           

L.Borchardt , Grabdenkmal…….pl.xxii  
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                                                                                   أو علاى الكتفاين .

ومما يسبق يت ح أن حمل حيوان األ حية قد ظهر باو اع مصتلفة فى الفان المصارا 
 القديب شابأ فى بع ها ما جاء فى الفن العراقى القديب .

 الخالصة

ان مما سبق عر أ من نماذح حملاة القارابين فاى فناون باالد النهارين ومصار القديماة ابا
األلف اللالث قبل المايالد مااعكس لقافاة شاعب ح اارتين فاى كيفياة التقدماة وأناواع تلاك 
القرابين وجنس مقدب القرابين ولمن كانت تقدب القرابين ، وكان الهدف من البحث اظهاار 
ماادا التقااارب والتشااابأ بااين الح ااارتين فااى عمليااة التقدمااة ، ولااذا صلاا  البحااث لتلااك 

 النتائج ل

ابين تقدب فى معظب الحااالت فاى باالد النهارين الاى معاباد األربااب ( كانت القر1
والربات فى حاين أظهارت النمااذح المساتصرجة مان مصار القديماة مان نفاس الفتارة أنهاا 
كانت قرابين جناخية يتب تقاديمها الاى المتاوفين ) ساواءا كاانوا ملوكاا أب مان كباار رجاال 

ن على جدران معابد الشمس فى األسرة الدولة (حتى مناظر حملة القرابين المستصرجة م
نى أوسررع ( كانت فى األسااس دعاياة سياساية للملاك المتاوفى  –الصامسة ) أوسركاف 

 ولصدمة روحأ وو .

( أمااا بالنساابة لجاانس ونااوع مقاادمى وحملااة القاارابين فقااد أظهاارت نماااذح بااالد 2
فى حين كانا النهرين أن عنصر الرجال وو الغالب وقد  غى أكلر عن عنصر النساء  ، 

 على حد سواء فى مناظر الفن المصرا القديب .
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( وعن ووية حملة القرابين فقد ظهرت مواكب حملة القرابين مؤلفة من أرباب 3
وكهنة ومتعبدين يقومون بتلك التقدمة فى كال الح ارتين " وان ندر ظهور األرباب فاى 

  "الفن العراقى القديب 

حملاة القارابين فاى باالد النهارين فقاد غلاب  ( أماا عان ماادة التقدماة فاى منااظر4
عليها تقمة الشراب وتقدمة حيوانات األ حية الحية ، فى كانت غلبت مناظر ال عاب فاى 

 مناظر مصر القديمة .
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