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 -بمتحف طنطا-oratory-تمثال ألحد الخطباء
 -دراسة اثرية تحليلية -

 *د/سلوى حسين محمد بكر

) تزخر محافظة الغربية ) بجمهورية مصر العربية ( بعددد مدا الموا دأل ايةريدة 

التدى  1التى كاا لها دور دينى وتاريخى هام منذ أ دم العصور مةل مدينة ابو صدير البندا 

و دد بدرزت أهميدة هدذ   **نيدا  مددادا  يهمدل النداب لعبدادي اوزيدريب كانت تعتبر مركدزا  دي

المنطدددة بصدداة  امددة فددى العصددر المتددأخر وأاددتمرت أهميتهددا حتددى العصددريا البط مددى 
 م حتى الدرا الةالث م تدريبا   ( . -والرومانى ) الدرا الةالث ق

ام م بادب  تمردهدا   دى الحكد 293هذا و دد تعرتدت المنطددة ل ددمار مندذ  دام 
الروماا الذيا دمروها لدرجة أنل لم يبدق فيهدا ادوع بعدط ا طدعل لمعبدد أاادل الم د  

 .  ***الااراى دارا ايول 

و د ااارت الحاائر ايخيري التدى أجريدت بالمنطددة والتدى ترجدأل يواخدر الددرا 

  ****الماتى

                                                           
*
 نطاأاتاذ اآلةار اليونانيل الرومانيل الماا د بك يل اآلدا  جامعة ط 
1
ما  2كم 5.5* تدأل ب دي ) ابو صير البنا (   ى التاة الغربية لارع دمياط جنوبا    ى بعد حوالى  

 مدينة امنود وهى تتبأل مركز مدينة امنود
**

وزير (  أع بيت أو مدر المعبود أوزير نصوص المصرية الدديمة باام ) برأ رفت ابوصير بنا فى ال 
   Boycip, Bou6ipis, пoyclpeنى  رفدت باادم ) بدوزيريب ( ، وخعل العصريا اليوندانى الرومدا

و د كانت  اصمة لأل  يم التااأل ما أ اليم مصر الاا ى فى العصور الدديمة ، ويعحدظ أنهدا ادميت فدى 
ال غة العربية أبوصير أو " بوصير " ويعحظ هنا أا ك مة أبو هى جزء مدا ا ادم و  يجدوز أا تتغيدر 

مل اإل را  وتعنى فى ال غدة المصدرية الدديمدة ) مكداا ( أو )مددر ( أو )  بيدت بما يدخل   يها ما  وا
(، ) مجدىعبد العال : اي  يم التااأل ما ا اليم الددلتل ، دراادة تاريخيدة واةريدة  فدى العصدور الار ونيدة 

   O.C.D.Bousiris( ؛  1992واليونانية الرومانية . 
***
   المنطدة ! ينها كانت مدرا  إل امة ايمراء ال يبييا فى ليات لدينا مع ومات كافية  ا تاريخ ت 

و د حكمت ايارات ال يبية فى برأوزير باي  يم التااأل فى الاتري ما  25وحتى  22 صر ايارات 
م 1999ق.م  بد الح يم نور الديا : موا أل ايةار اليونانية الرومانية فى مصر : الداهري  660:  730
 . 56، 55ص 
****
م أاارت  ا  65 – 1964رت هيئة ايةار المصريةحاائر بالمنطدة فى الاتري ما  امى أج 

وجزء ما  26أكتشاف بعط اآلةار العامة منها جزء ما تمةال ل م   " واح اي  رع " ما اياري 
تمةال الم   باماتي  ايول بالمتحف المصرع وبعط ايوانى ما المرمر والاخار و دد ما روهب 

ى الطراز الكورنةى و دد آخر ما اي مدي أاتخدمت ما  بل ايهالى فى رفأل ادف أحد اي مدي   
 المااجد بالدرية حديةا  .
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منهدا  ا بعط التماةيل التى تعكب لنا مظداهر الحيداي الدينيدة والمدنيدة ل مديندة و
( التمةدال مدا 1021التمةال موتوع الدرااة المحاوظ حاليا  بمتحف طنطا ) تحدت ر دم 

 150وبل ب ورات زر اء ، وتغ     يل رائحة البحر ، ارتاا دل حدوالى  2الرخام ا بيط

ادم ، مدا 6ام تدريبا  بدوا رأب ) الدرأب ماددودي ( التمةدال يددف   دى  ا ددي أرتاا هدا 
 –خطيد   –د الشخصيات الهامدة ذات الصداة ايدبيدة ) في ادوف الوه ة ايولى يبدو يح

 (( 1........ الخ ()انظر الصوري ر م ) -مدرب 
التمةال غير منشور ولم يابق أا كت   نل ما  بل ولو ما  بيل المدارندة بدطدأل 
أخرع متشابهة ما مصر أو خارجها وهو يعكب معمح فنية خاصة ومميدزي   تددل فدى 

ا الانية  ا ت   الدطدأل الانيدة مدا اإلادكندرية والمددا الكبدرع ممدا يعطدى أهميتها وتدنيته
صوري واتحة  ا المدراة التى جاء منها هذا التمةال اواء كداا مح يدا  مدا اي داليم أو 

ولدددذا وجبدددت درااددتل لتحديدددد هويدددة الشخصدددية  -ماددتوردا  مدددا العاصدددمة اإلاددكندرية .
 ددى ا  يمددى أم هددو أحددد نمدداذ  مدراددة ووظياتهددا مددا ناحيددة ولمعرفددة هددل هددو  نتددا  مح

 . اإلاكندرية
 

اددم ، مددا الرخددام 6اددم تدريبددا  الدا دددي  150الطددول حددوالى 
المعددروف بااددم بروكنواددوب ، التمةددال مادددود الددرأب وهددو يمةددل رجددل وا ددف يرتدددع 

( ،  arm slingالعباءي اليونانية بإتجا  ما اليميا ل ياار   ى الطريدة المعروفة باادم ) 
، يدددف   ددى  Tunicالعبدداءي يرتدددع  ميصددا  يونانيددا  ذو ر بددة ماددتديري مددا طددراز ااددال 

 ا دي شبل بيتاوية اآلا يا جزء منها مكاور ) ربما كانت فى ا صل ماتطي ة الشكل 
كما هو معهود بالنابة ل تماةيل ما ناب الطراز ةم بعد أا تهشمت الحواف أخذت الشكل 

 ( ( .2)البيتاوع ( . ) انظر الصوري ر م 
ياتند التمةال   ى الااق اليارع بينما اليمنى فدى وتدأل أرتخداء والركبدة مةنيدة ووتدأل 
الجام أمامى ، الذراع اييما داخل العباءي و  يظهر منل اوع الكف الدذع يماد  بةنايدا 
لاة الرداء حول منطدة الصدر والتى ن ماها ما خعل شدكل أصدابأل اليدد اليمندى المطبددة 

( الدذراع  3 دا أصبأل اإلبهام الذع يبدو مادرودا  ي  دى  ) انظدر صدوري )   ى الرداء ما
اليارع تمتد   ى طول الجان  اييار مطبدة   ى لاافة بردع ، ما خعل شكل ووتأل 
لاافة البردع ايفدى نعحظ أا اليد اليارع مرفو ة   يع  وليات ماتديمة مأل ناب وتأل 

( 4ح وتأل ال اافة رأايا  . ) انظدر الصدوري ر دم )الذراع ،  نها لو كانت ماتديمة يصب
. ) 

                                                           
الرخام بهذ  بهذ  المواصاات كاا معروفا  باام بركونواوب وهو شائأل بيا الطبدات العامة حيث  2

ء فاتحة وتغ     يل رائحة كاا أ ل جودي ما رخام باروب باليوناا وكرارا بإيطاليا وبل ب ورات زر ا
 البحر.
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مدا الشددكل العدام ل رجددل يبدددو متوادط الطددول والحجدم أيتددا  ، النادد  جيددي مددا حيددث  -
تناا  الطول مأل العرط ، ما خعل الجزء المتبدى ما الر بة ناتطيأل أا ندول أنل كاا 

ندوق لاافددات البددردع يتجددل برأاددل جهددة اليمدديا ،   ددى الجاندد  اييمددا ل تمةددال يوجددد صدد
copsa    الذع ياتند   يل التمةال ، ينتعدل الرجدل صدند   مدا الندوع اليوندانى المعدروف
والذع لل شريط ما الج د يغطى اطح الددم وينتهى بيا ا صابأل مأل شريط  solaeباام 

آخر ماتدير مربوط حول الاداق والكاحدل مدا الخ دف ويعدود مدري أخدرع لألمدام ليشدكل 
جد ح ية معدنية فى مددمة الصندل )   ى غرار ما هو متبأل فى الصنادل مدا فيونكة وتو

هذا النوع (  وهو ما نرا  بوتوح نظرا   ا العباءي   تصل  لى مادتوع ا رط حيدث 
أنها تنتهى  ند الكاحل ونعحظ أا طرف العباءي الاا ى ينادل بحرية مأل وجود   يل ما 

 ( ( 5) انظر الصوري ر م )الةنايا الر يدة   ى الجان  اييما 
( ( 6أ  ى التمةال مكاا الدرأب الماددود يوجدد فتحدة مادتديري صدغيري ) صدوري ر دم ) -

ام ويبدو انها فتحدة التةبيدت التدى  15ام ما  طر الر بة الك ى الذع هو حوالى  2بدطر 
تهكد   ى أا التمةال صنأل   ى جزئيا ، وما الواتح أا الدرأب صدنعت مناصد ة  دا 

ل ةم أتيات لل ، وربما صنعت ما مادي اخدرع كالمصديص مدةع  حيدث لجدا فندانى التمةا
اياددكندرية فددى كةيددر مددا ا حيدداا  لددى أاددتخدام المصدديص أو ا لبااددتر فددى ااددتكمال 
ا  مال الانية الرخامية وذل   ما لندري الرخام أو  اتغعل مرونة وليونة المصيص فى 

ا المصديص يمدز  ببدودري الرخدام المتبددا  مدا تشكيل الوجل وشعر الدراب وال حيدة وكدا
 م ية النحت فيكا  الشعر وال حية والوجل لمعانا  مةل لمعاا الرخام  ند صد ل ، فتدع  
 ا أا صياغة هذ  ا جزاء ما الرأب ما هذا المزيج تجنبهم ما ياببل ااتعمال ا زميل 

 3فى الرخام ما الكار والتشويل

 مب نا م ومعالج جيدا  خاصة فى معالجة الةنايا التى تبددو التمةال مصدول جيدا  وذو م -
فى مظهرها مائ ة و ميدة فدى اتجدا  مدا اليادار  لدى اليمديا مدا الكتدف ا يادر بخطدوط 
مائ ة بإتجا  الددم اليمنى بينما  ند الكتف اييمدا مصدوري بصدوري طبيعيدة ل غايدة وتتجدل 

مددأل  نددد الصدددر لتشددكل لاددة الصدددر مددا اليمدديا ل ياددار فددى حركددة دائريددة شددبل مائ ددة تتج
 .  mappaالمعروفة باام 

ى تبددو واتدحة مدا أادال تدوتظهر  وي برا ة الاناا فى  دوي صدياغة حركدة الركبدة ال -
العباءي حيث تبدو حركة الركبة الدوية   ى الةنايا التى تأخذ شكل مائل   ى طول الجان  

 ( ( .7ا يما ما الرجل ككل ) صوري )

                                                           
3
 Richter, GM: the sculpture and sculptors of the Greeks , London,1946.       

p.140, 

                   119 – 118، صـ 1963فوزع الاخرانى : تاريخ اإلاكندرية منذ أ دم العصور 
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لاناا ايتا  ما خعل صدياغة تااصديل ا جدزاء العاريدة مدا أصدابأل الدددم وتظهر د ة ا -
والتى ناذت بعناية فائدة خاصة أصابأل ا  دام البارزي مدا الصدندل ، والتىأكدد الانداا مدا 
خعلها   ى الو اة حيث تبدو أصابأل الددم اليمنى مرتخية  ا الددم اليارع وناذت بعناية 

 فائدة وصوري طبيعية ل غاية .
هذا ويبدو أا التمةال  د صنأل ليوتأل بطريدة يرع ما جميدأل الجهدات حيدث أا الانداا  -

ر ل يمديا يا العباءي واتحة بإتجا  ما اليااأكد   ى التااصيل الخ اية ما الظهر  ذ أا ةنا
ماتمري   ى الجان  الخ اى وينزل طرف العباءي ما الخ ف  ند الكتف اييار و د نجح 

نايا رشيدة ، مرنة ، طبيعية ويبدو أا الدمدا  كداا مدا نو يدة ر يددة الاناا فى  ظهار الة
 مرنة أاتطاع الاناا أا يعكب هذا ما خعل الةنايا الطبيعية التى تعكب الوا أل ل مشاهد .

  ى  دالدا دي خالية ما أع ند  أو اام حيث أا بعط التماةيل ما هذا النوع كاا يوج -

نا التمةال والدا دي خالياا ما أع نددو  وربمدا كداا بينما ه 4الدا دي ند  باام الشخص 

 هنا  ند    ى الجزء المادود ما الدا دي اآلا .

فتحدددددها بعدددط المهشدددرات والدددد  ت مةدددل العبددداءي اليونانيدددة 
وطريدددة أرتدددائها ، كددذل  لاافددة البددردع التددى يمادد  بهددا التمةددال باليددد الياددرع ، وأيتددا  

التمةدال ، هدذ  الدد  ت الادابدة تشدير  لدى أندل يحدد صندوق لاافدات البدردع   دى يمديا 

                                                           
4
 EIYAIANOC -  JULIANUSام 1( أحد التماةيل ما هذا الطراز كت    ى الدا دي  

G.Botti , P.Roman lli : Le Sculture   del      Museo gregoriano  Egizio . Citta 

del  Vaticano, 1951 p.120,no.142.pl.L.××× 1.M 

( وتمةال آخر ما  42تحت ر م )  Gregorianoو د  ةر   يل باياكندرية وهو محاوظ بمتحف 

 وهو تما مجمو ة   Káλλίás    kallios  اياكندرية أيتا  كت    يل اام

   Kaiserlichen Hof museum Antiken Sammlung wien inv. 1273    تحت ر م .

                                            

- Sacken E. F.,  Kenner ., Die Sammlun gen des K. K. Munzen und antike 

cabin etes . wien , 1866 , p54.mo 249.  

 ( Ă mmwnίos)والذع  ةر   يل بابورتنج   يل ند  لشخص اام  3920وتمةال آخر ر م 
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نظدرا  ل اافددة  5الماكدريا أو ايدبدداء أو الشدعراء أو الاعادداة أو الخطبداء أو الاوفاددطائييا

   ى يمينل .  copsaالبردع التى بيد  اليارع وصندوق ال اافات 
مخت ادة وبعتدها هذا ويوجد  دد ما التماةيل ما ناب الطراز  ةر   يها بأ اليم مصدر ال

وهدى مدا نادب الشدكل والندوع مدأل  6مع وم المصدروالبعط اآلخرغير مع دوم المصددر 

                                                           
الاوفاطائييا هو مصط ح ياتخدم فى ايد  الحدديث لششداري  لدى الماكدريا مدا العصدر الرومدانى  5

ا   ددى أنهددم اوفاددطانييا مدارنددة لهددم بالاوفاددطائييا ايةينيدديا مددا الدددرا الخددامب ق.م و ددد أط ددق هددذ

 -Borg – B )را الةدانى م . هدذا و ددميزت باربدارابور  ط ح   ى في واتراتوب مندذ بدايدة االددالمص

 ( arm sling )هدذ  المجمو دة بأنهدا ترتددع الخيتدوا  أو التونيد  تحدت العبداءي اليونانيدة مدا طدراز (

التمةدال ، وتتبدأل  والتى تتدلى ما الذراع مأل لاافة فى اليد اليادرع أحياندا  مدأل صدندوق بدردع  لدى جدوار

والذع أةار جد   حول نابة بيا الائدات المخت ادة ل ماكدريا . ومدا   palliatesهذ  المجمو ة طراز ال 

الناحية التد يدية فع يمكا تطبيق هذا الطراز   ى الاي ادوف ومدا بديا بديدة الائدات ايخدرع فدإا الددليل 

 paedeiaا النوع ربما يشكل كل طرز ال يغي  لنا  ماصل أكةر و د أكدت باربارا بور    ى أا هذ

 وخاصة فى العصر الرومانى . 

  Borg. B . E . Paideia : The world of the second sophistic . Millenium studies 

in the culture and history of the first. Millenium C.E .   Berlin. New York. , 

2004 P.177-178  

  Demothenesوديموتينيب   Aischenes –  ى جدل كل ما أياخينيب    Zankerهذا و د ا تمد 

حدددول شدددكل أرتدددداء العبددداءي اليونانيدددة لتحديدددد بعدددط ا ختعفدددات بددديا الخطيددد  والشدددا ر والاياادددى 

 والاي اددوف و  يددزال هددذا الموتددوع محددل جدددل وخاصددة فددى الشددرق الرومددانى وتنتادد  تماةيددل ال 

Palliati و مصددط ح  اددتخدم لششدداري  لددى الدددراءي والددددري الاكريددة وا هتمددام  لددى الاوفاددطائييا وهدد

  Paideiaبايد  واينواع ايخرع ما طراز ال 

Zanker  p ., The Mask of Socrates .The imago of Intellectual in Antiquity . 

Trans . Allon Shapiro. University of California Press, 1995. Fig25, 26 cat 5 

 3904( بالمتحف اليونانى الرومانى باإلاكندرية  ةر   يل با شمونيا ور م )  3661تمةال ر م )  6

ما  25780، ور م  19406، ور م  3907ما مينا البصل ور م  24006،  3919( ونموذ  ر م 
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بعدط ا ختعفدات الةانويدة بينهمدا فدى الو ادة أو  شدكل الصدندل أو فتحدة صددر الدمدديص 
أاال العباءي أ أو شكل صندوق البردع فهو أحيانا  ما طبدتيا يع و  صف لاائف البردع 

وبعتها الصندوق ما طبدة  7نموذ  الدرااة ما متحف طنطا  فى وتأل رأاى كما فى
أمدا بالنادبة ل عبداءي فهدى متشدابهة فدى  8واحدي فدط يع و  صف البردع فدى وتدأل افددى 

الطراز و ا أخت ادت وتدأل اليدد اليمندى ادواء   دى الصددر أو  9معظم النماذ  المتماة ة 
متدلية أو فدى وتدأل أفددى ولكدا البطا ، كذل  وتأل لاافة البردع باليد اليارع فهى أما 

 اليد اليارع هى دائما  متدلية بجان  الجام .

، وبعتها ي بب  أنواع أخدرع مخت ادة 10أما بالنابة ل صندل فبعط النماذ  بدوا نعل  -

الدذع ينتع دل نمدوذ  متحدف طنطدا موتدوع الدراادة وبعتدها ينتعدل    solae  دا ال
 .  palliatiالصندل المعروف باام 

( ( هدو أ در  النمداذ  تشدابها  مدأل نمدوذ  8موذ  ايشمونيا ) صوري )ويعتبر ن -
متحددف طنطددا مددا حيددث الشددكل والخاصددية  و ا امتدداز نمددوذ  الدرااددة بعدددي نددداط  ددا 

 نموذ  ايشمونيا ما حيث د ة الصنأل والتدنية الانية .
يبدو  وتأل الذراع فى نموذ  الدرااة الذراع فى وتأل زاوية  ائمة مما جع ل -أوالً :  -

فدى الصدياغة بينمدا نمدوذ  ايشدمونيا الدذراع  ي  دى   ديع  بزاويدة  أكةر راحة ووا عيدة
حادي مأل الكوع   جع تل يبدو غير طبيعيا  حيث أا هنا الوتأل غير مريح ل يد بينما حجدم 
الذراع ناال يبدو مبالغ فيل مدا حيدث الحجدم الصدغير الدذع   يتنااد  ومدأل حجدم طدول 

                                                                                                                                                         
 م كوم تروجا ونموذ  آخر  ةر   يل بمحافظة مطروح محاوظ حاليا  بمتحف مكتبة اإلاكندرية تحت ر

 (255 . ) 

مجمو ة متحف اياكندرية اليونانى الرومانى محاوظة حاليا  بمخزا ماريا التابأل ل مج ب اي  ى  -

 لآلةار لحيا اينتهاء ما أ مال ترميم المتحف .

See : Ashour . S: Representation of  Male officials and craftsmen in Egypt During Ptolemaic 

and Roman Ages Helwan University , 2007 . PP604- 12- cat nos .263-79 

ما مينا البصل ،  24006 – 3919ور م  3904ما ايشمونيا ، نموذ   3661مةل نموذ  ر م  7

 . 3907ما المنيا ، ور م  3902ور م 

 والمهدا  ما شخص ايموا ب  19406كما فى نموذ  ر م  8

9
 مينا البصل(.العباءي مخت اة ) ما  24006نموذ  ر م  

نموذ  كيماا الدوارب بمراى مطروح ، بمتحف المكتبة باإلاكندرية ،  بدوا نعل ،  بينما نموذ   10

ي بب حذاء  3907والذع  ةر   يل بابورتنج ما  بل الشرطة ي بب نعل مخت ف كذل  ر م  3902
 -half boot     -نصف ر بة 
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النا  غير متناابة ما بيا الذراع وطول الجادم ككدل بينمدا نمدوذ   التمةال ككل فجاءت
الدرااة تبددو الناد  معدولدة وطبيعيدة خاصدة فدى وتدأل الكدف وأصدابأل اليدد التدى تبددو 
مطبدة   ى ةنايا الرداء فتبدو طبيعية أكةر منها فى نموذ  ا شمونيا التى تبدو ا صابأل 

تما  بها ايصابأل فبدت غير طبيعيدة وماتع دة مارود  بينما لاة الرداء م اوفة  بدوا أا 
. 
فتحة الصدر ل عباءي أواأل فى نموذ  الدرااة  نهدا فدى نمدوذ  ا شدمونيا حيدث -ثانيا:-

أا نهاية الاتحة فى نموذ  طنطا موتوع الدرااة تدف  ند نهاية الصدر وبدايدة الدبطا 
حدة تظهدر جدزء مدا بحيث  يدف الذراع أ  ى الخاصري بينما فدى نمدوذ  ا شدمونيا الات

ادم مدا  40الر بة والة ث الع وع ما الصدر فالجزء الماتوح فدى نمدوذ  طنطدا حدوالى 
 ام 180ام ما أجمالى  25يشمونيا ام بينما نموذ  ا150أجمالى طول 

- : : وتددأل ال اافددة : اليددد الياددرع التددى تحمددل ال اافددة فددى نمددوذ  ايشددمونيا تبدددو   -ثالثااا
أ وع  نها فى نموذ  طنطا وهو ما يعكال شكل أصدابأل اليدد مطبدة   ى ال اافة بصوري 

، كذل  وتأل اليد نااها بال اافة فدى نمدوذ  طنطدا وتدأل أفددى مادتديم بينمدا فدى نمدوذ  
ايشمونيا مائ ة   يع  لألمام وهو ما ن حظل ما خعل ةنايا المعبب المتهدلة   ى اليد فى 

  ديع  بينمدا نمدوذ  طنطدا الةنايدا متناادبة  نموذ  ايشمونيا والذع تبددو فيدل اليدد مرتاعدة
 بصوري مخت اة  ا النموذ  اآلخر ما ايشمونيا .

يدأل   دى اليمديا فدى النمدوذجيا ويصدل  لدى أ  دى  copsaصندوق البردع :  -رابعاً : -
الركبة  ند منتصف الاخد اييما تدريبا  فدى نمدوذ  طنطدا بينمدا  ندد الركبدة فدى نمدوذ  

زوايددا حددادي شددبل ماددتطي ة ماددتديمة بينمددا فددى نمددوذ  طنطددا بدددت ايشددمونيا وهددو ذو 
ماتديري وااطوانية بدوا زوايا حادي تدف لادائف البدردع رأادية فدى الصدندوق فجداءت 

 أ ر  ل وا أل  نها فى النموذ  اآلخر .
ةنايا وطيات المعبب : جاءت ةنايا المعبب وطيدات العبداءي حدول الصددر   - خامساً : -

المتدددلى بجددوار الادداق الياددرع لنمددوذ  طنطددا أكةددر مرونددة ورشددا ة  وبجاندد  الطددرف
ووا عية  نها فى نموذ  ايشمونيا والدذع تبددو طيدات المعبدب فيدل ادميكة بدارزي  ندد 
الكاحل اييما تدل تدريجيا  ك مدا أتجهندا    دى وصدو   ل ركبدة والجدذع ، كدذل  الطيدات 

عبر  ا ام  الدما  الماتخدم فى صنا ة والةنايا حول الر بة وما الخ ف تبدو اميكة ت
العباءي فى نموذ  ايشمونيا والتى ربما تعبر  ا نو ية الدمدا  المادتخدم والدذع ربمدا 
ليتناا  ومأل بيئة منطدة ايشمونيا بينمدا نمدوذ  طنطدا تبددو الةنايدا أرق كةيدرا  وهدو مدا 

المصدنوع منددل ن حظدل مدا خدعل منطددة  الادا د والزندد التدى تعكدب مددع ر دة الدمدا  
 العباءي والتى يبدو   ى ايرجح أنها كانت ما الكتاا .

الددميا وايصابأل : رغم التشدابل الظداهرع بديا النمدوذجيا    أا المظهدر   -سادساً : -
العام لتمةال طنطا يبدو أكةر وا عية فى كافة العناصر وأكةدر ر دة فدى تحديدد التاصديعت 

يمددا ،  خاصددة ا صددابأل وناددبها الطبيعيددة  ذا مددا الد يدددة خاصددة فددى الددددميا والكددف اي
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ري  ورنت بيا النموذجيا ) طنطا و ايشمونيا( فهى فى نموذ  ايشمونيا طوي دة بصدو
 طا النا  تبدو طبيعية ووا عية .مبالغ فيها بينما فى نموذ  طن

و  ددى الددرغم مددا التشددابل فددى تصددوير الصددندل الددذع ينتع ددل كددل مددا شخصدديتى 
   أا هنا  أختعف  فى الرباط  ندد الكاحدل كمدا يبددو أا الج دد الدذع  صاحبى التمةاليا

صنأل منل الصندل فى نموذ  طنطا أكةر ر ة منل فدى نمدوذ  ايشدمونيا حيدث أا ادم  
 الحزام ا مامى ل رباط يبدو أكةر امكا   نل فى تمةال ايشمونيا ما نموذ  طنطا .

لوتدأل الحركدى ل تمةداليا    أا الماداحة الوتأل الحركى : رغدم التشدابل فدى ا  -اابعا  :
المحصوري بيا الكعبيا أ ل منها فى ايشمونيا  ا طنطا مما يتاى توازا   ى وتأل 
الو وف فى نموذ  طنطا  نل فى نموذ  ايشمونيا وبالتالى توازا التمةال ككل فالدا دي 

ى تبددو مادتطي ة التى يدف   يها تمةال طنطا أكبر امكا  ما  ا ددي تمةدال ايشدمونيا التد
 بينما نموذ  طنطا الجزء الذع يدف   يل التمةال دوا الد امة شبل ماتدير .

بالنابة ل تآريخ نجد أا المجمو ات المتشابهة والمدارا بها أرخت  جميعهدا   
والددبعط  11الةددانى م (  –بالعصددر الرومددانى بعتددها ) الاتددري مددا بدديا الدددرا ايول م 

بعتددها محاددوظ بددالمتحف 12لةالددث وحتددى بدايددة الرابددأل م ( اآلخر)بددالاتري مددا الدددرا ا
ونظرا  لادداا الرأب نجد 13اليونانى باإلاكندرية والبعط اآلخر بمتاحف آخرع  المية 

 . أنل ما الصع  تحديد فتري زمنية د يدة ل تمةال فى ظل غيا  الرأب
التى تتدلى ) وهو العباءي  arm – slingأما ما حيث طراز المعبب  ووجود طراز ال -

  دى الدرغم مدا أا المعبدب  14ما الذراع نعحظ غيا  هذا الطراز ما مصر البط مية 

  ددى الناددق اليونددانى مددا حيددث العبدداءي والدمدديص مددا أاددا ها حتددى الصددندل أيتددا    ددى 

 15الطراز اليونانى 

تراح    أا التاريخ المدترح لكل النماذ  المتشابهة جاء ما  بل الناشريا والباحةيا بدا  -
العصر الرومانى كذل  بالنابة ل د  ت والرموز المصاحبة ل تمةدال والنمداذ  المتشدابهة 
والمحصوري فى لاافة البردع فى اليد وصدندوق البدردع   دى جاند  التمةدال فكدل منهمدا 
يعتبددر رمددز شددائأل ومعددروف حيددث يمادد  الشددخص بال اافددة باليددد الياددرع بينمددا يكددوا 

                                                           
11 Ashour : op. cit .p .p .604ff . cat nos .262- 273 

12 Op. cit .pp.616 – 619.cat  nos .274 – 277 . 
13 Op .cit .pp .620- 21, cat nos . 278 – 279. 

14 Ash our :op .cit .p.648. 
15 R. Engelmann : Guhl und koner leben der   griechen und Romer. Berlin, 1893. p.309. 

(fig.400.no.7); M.Edmond Saglio:Dictionaire Des Antiquite's Grecque et Romaine 

,Pris,1918,P1388 Fig.6506, Salmon Reinach: Repertoire de la stutuaire Grecque et Romaine, 

Tom.п,Vol.п, Paris,1898,P.625.no.8, Stuart Jones ,M.A: Acatalogue of the Ancient Sculptures 

of the Museo Capitolino , oxford , 1912,p.284, no.14.pl.69.;Mendel:op.cit.p312,no.582 
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 16مينل فى ا غ   بينما فى بعط النماذ  يدأل   ى يادار  صندوق لاافات البردع   ى ي

وهذ  العادي ليب لها  انوا محدد نعتمد   يل فى التاريخ كذل  هى   تحدد أع اياق لكل 
ظهر مأل فئات كةيدري  مدا الطبددات الع يدا المةدادة  copsaشخص مصور .، حيث أا ال 

17والاعااة والخطباء  عراءوبعط ايباطري أيتا   حيث ظهروا بناب المظهر ل ش
 

وبالنابة لوتأل ال اائف بالصدندوق فدنعحظ أا معظدم النمداذ  التدى جداءت مدا مصدر  -
كانت لاائف البردع توتأل بها فدى وتدأل رأادى كمدا فدى نمدوذ  متحدف طنطدا ) انظدر 

بينمدا  ددد   يدل فدى نمداذ   18( ( وغيرهدا 8( ( وكذل  ايشمونيا ) صدوري )2صوري )

 .19بردع فى وتأل أفدى   ى  ا دي مربعة تشبل المذبح   ي ة جاءت لاائف ال

وبالنابة لنموذ  الدرااة ما متحف طنطا نجد أا الاائف  دددها حدوالى  شدر لاافدات ) 
لاافددات تحصددر بينهمددا  7وذلدد  مددا خددعل حصددرها خارجيددا   بددر اإلطددار المحدديط فهددى 

 7فة الواطى المحصوري بديا الأخرع فى الواط وذل  ما خعل تددير الماا 3حوالى 
لاافات الخارجية ( وهو يدل   ى مدع أهمية هذ  الشخصية الاكرية والخطابية حيدث أا 

 الصندوق م ئ ب اافات البردع .
وبالنابة ل حياي الةدافية بمجتمأل  واصم  ا  اليم فأننا ناتدى مع وماتنا ما خعل أوراق  -

فنجددها تكشدف أا مهلادات جميدأل الكتدا  الكبدار البردع ا دبية و ائمة النصوص البا ية 
وبعط الكتا  الصغار كانت  تزال تناخ ويعاد ناخها طدوال العصدر الرومدانى أمةدال 
الشا ر هوميردب ، الخطي  ديموةنيب والكات  المارحى يوربيديب والشا ر هيزيدود 

. 

                                                           
16

بالمتحف اليونانى باياكندرية ما محافظة المنيدا يحدد الدياصدري  3902نجد فى كل ما نموذ  ر م  
يحد الاوفاطائييا والذع  ةر   يل بحى ابورتنج با اكندرية بالمتحف اليونانى  3920ونموذ  ر م 

 ى ياار الشخص . و د أرخ كل منهما بالعصر الرومانى مةدل بديدة أيتا  كعهما صندوق البردع يدأل  
النماذ  ولعل الاب  فى وتأل الصندوق جهة الياار بالنابة لهدذيا النمدوذجيا هدو أا الشخصديا ربمدا 
كانا أ اريا أع ياتخدما اليد اليارع بد   ما اليمنى وفى وتأل الصندوق   ى ياار المتحدث بالنابة 

 لل  م ية أاتبدال ال اائف البردية   ى ياار  منها   ى يمينل .ل شخص ا  ار ياهل 
17

 ( Ibid .fig.26   بنابولى راجألAeschines وكذل  تمةال   P.Zanker, op.cit .fig.25  مةل

وكذل      تمةال  Pontifix Maxiumus  أغاطب  اوفو ك يب وبالنابة لألباطري تمةال ايمبراطور 

                        .P.Rosen berg : op .cit .p.197. تمةال جولياا بمتحف ال وفر راجأل فى هيئل  

18
بالمتحف اليونانى با اكندرية وكذل   24006،  3920بالمتحف اليونانى ،  3902نموذ  ر م  

) بدوا ر م ( جميأل هذ  النماذ  الاابدة تدف فيها   in situنموذ  آخر محاوظ بمو عل بمعبد ا  صر 

 ى وتأل رأاى  .لاائف البردع ف
 محاوظ بمخازا المتحف اليونانى با اكندرية . 19406( النموذ  ر م  19
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كدويا وتخبرنا الوةائق بعط ال محات  ا كياية  يام مواطنى  واصدم ا  داليم بت
مكتبدداتهم مددا خددعل شددراء الكتدد  بمبددالغ كبيددري ، وممددا  شدد  فيددل أا  نصددر الزهددو 
والمباها  كاا يدخل فى  م ية جمأل الكت  وتكويا المكتبات الكبيري ، كذل  تتما و ء 
المواطنيا بعواصم ا  داليم ل تداليدد الكعاديكية  دروط المادرحيات الكعاديكية خاصدة 

نت تددم فى المهرجانات وخصصت لها جوائز ل متنافاديا مارحيات يوربيدب والتى كا
، ومددا ةددم تددددم هددذ  الحدددائق مجتمعددة  ددا النشدداط الةدددافى وا دبددى صددوري  ددا مجتمددأل 
ياتطيأل افراد  أا يدرأوا ويكتبوا ال غة التى يتحدةوا بها ، و  ى هذا ايااب كاا يمكدا 

 20ا فى العصر الكعايكىلمواطنى  واصم اي اليم أا يشبهوا أنااهم بمواطنى أةين

 ذا كاا مدا الطبيعدى أا نجدد تمةدا   يحدد الخطبداء أو الشدعراء أو الاراداة فدى 
 اصمة أع أ  يم ما أ اليم مصر المخت اة اواء بالوجدل البحدرع أو الدب دى والددليل   دى 
هذا هو ذل  العدد الكبير ما تماةيل الاعااة والكتا  والخطباء التى تزخر بها المتداحف 

مطدروح ) انظدر هدام   –اياكندرية  –اي صر –ى أجزاء مخت اة ما مصر ) المنيا ف
( بالهوام  ( ومما ابق يمكدا الددول أا هدذا التمةدال يحدد الشخصديات المهنيدة التدى 4)

تعمل بالاكر والةدافة  ، في اوف ، شا ر ، خطي  و ا كنت أرجدح أندل يحدد الخطبداء ، 
 و دد كبير ما ال اافات بالصندوق المجاور لل .نظرا  لوجود لاافة البردع بيد  

ويبدو أنل كاا شخصدية ذات حيةيدة وةريدة نظدرا  يندل ينتعدل صدند   مدا الندوع  
 -Demosthenes  (384الجيددد الددذع يعكددب ةددراء صدداحبل يددذكرنا بددذل  الددذع يرتديددل 

ق.م ( فددددى الناددددخة الرومانيددددة المحاوظددددة بالااتيكدددداا وايتددددا  ت دددد  المحاوظددددة  322

 21وبنهاجابك

نعدع  يتشدابل كةيدرا  مدأل هدذا الطدراز ومدأل  ددم   Demosthenesحيدث ينتعدل الخطيد  
 وجود الح ية ا مامية .

                                                           
الحياي اليومية فى مصر الرومانية .نافاتال لويب / ترجم امال الروبى / المج ب ا   ى ل ةدافة /  20

 ( 197 – 195م ) ص 2005
21 Mark .D. Fllerton: Greek art, Cambridge, ist .ed 2000.,P.P.76-7,FIG.56 

( وهو ناب الطراز الذع ي بال أحد تماةيل الميم  solaeالنعل ما الطراز المعروف باام ) -
 ( والذع أرخ بالدرا الةانى الميعدع . 12022906بالمتروبوليتاا ما البرونز والمحاوظ تحت ر م ) 

- Wace.G.B: Grotesque and the evil eye A.S.B.A ,no.10,Athens 1924.p.p.3-11 

وهو ناب الحذاء الذع تنتع ل الددم المصنو ة ما الرخام الماج ة بالمتحف اليونانى با اكندرية تحت 
( والتى  ةر   يها بمعبد الرأب الاوداء ، وهى محاوظة حاليا  بمخازا ماريا و د آرخت  2589ر م ) 

 بالدرا الةانى الميعدع .
 . 166ر ، ص راجأل : الاخرانى : اياكندرية منذ أ دم العصو
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كددذل  يددذكرنا تمامددا بددالنموذ  المحاددوظ بددالمتحف اليونددانى الددددم الرخاميددة مددا  
) انظددر   Isidorosمعبددد الددرأب الاددوداء با اددكندرية والتددى تاددمى بددددم ايزيدددوروب 

 (  ( .9صوري )
أادا ها والنعدل أع طدراز المعبدب ناادها   دى   tunicويتتدح أيتدا  أا العبداءي وال  -

الناددق ايغريدددى ، بينمددا مددا حيددث التدنيددة الانيددة والتكتيدد  فددى الصددياغة وشددكل الةنايددا 
والطي ت الرشيدة الحديدية والمناذي بمهداري ود دة ومروندة وكدذل  تنايدذ التااصديل الد يددة 

اليددديا أو الددددميا مددأل وتددوح ايظددافر و بددراز الصدداة التشددريحية  لهددا لألصددابأل اددواء 
يتعنا أمام الوا عية الغنية التى تميزت بهدا دراادة اإلادكندرية خدعل العصدر اله يتادتى 

 وحتى العصر الرومانى .
و  يددل مددا الممكددا أا نتددأل التمةددال تددما حركددة مجمو ددة الناددخ الرومانيددة التددى  -

يغريق والتى ازدهدرت خدعل الددرا الةدانى م فدى رومدا تصور الاعااة والخطباء ا
واي اليم الرومانية ، وهى ظاهري أنتشدرت فدى ا مبراطوريدة الرومانيدة خاصدة فدى 

م( ما أجل أحياء الاا اله تياتى فى ا  اليم الرومانية  138 -117 صر هدرياا ) 
ع حرصدل ومنها مصر وخاصة اإلاكندرية  حيث أا زيارتل لألادكندرية تادجل مدد

 musaeum)  )22  ى تد يم الةدافة اله يناية ما خعل تادد  ل مكتد  ودار الحكمدة 

وأ  ا حمايتل لهما وجالب   مائها وتم لها بعط الاعاداة المتجدوايا المشدهوريا 
كذل  رغبة مندل فدى زيدادي تدد يم هدذ  الةدافدة اله نادية فدى الدوادع مدا خدعل  نشداء 

  Antinopolis )  )23مدينة انتينوبوليب 

و د  ةر فى منطدة ) ابوصير البنا ( أيتا    ى توابيت أرخت باتري  صر هددرياا  -

 24تدريبا  الدرا الةانى م 

والتى نابت لمدراة اإلاكندرية إلتااق خصائصها الانيدة ومدأل العناصدر الانيدة  

أرخدت بحدوالى   Isidorusوكذل  الدددم الرخاميدة 25لمدراة اإلاكندرية لت   الاتري 

 و  يل فالتاريخ المدترح لهذا التمةال هو الدها الةانى م تدريبا  . 26ا الةانى م الدر

                                                           
مصطاى العبادع : مصر ما ا اكندر ا كبر وحتى الاتح العربى ، مكتبة اينج و المصرية  22

. ،  براهيم نصحى : درااات فى تاريخ مصر فى  هد البطالمة ،  185 – 184، صـ 1966الداهري ، 
وآةار مصر فى ايبيارع ، ح.يواف : تاريخ  – 120م .ص 1962مكتبة اينج و المصرية ، الداهري .
 Richter, .op: cit.p.178.  197- 196، ص  2004 صر الروماا ، دار الع م . الايوم 

23
 Jones .A :The cities of the Eastern Roman Proviences , London, 1937.p.311 

 براهيم اعد : التوابيت فى مصر خعل العصريا البط مى والرومانى ، دكتوراي غير منشوري .  24
.والتابوت ما ابو صير البنا مصنوع ما رخام  445-438ص  –م  1993اآلدا  جامعة طنطا . ك ية

 بروكنواوب ناب نوع الرخام المصنوع منل التمةال موتوع الدرااة .
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25

لمزيد ما التااصيل  ا العناصر الانية والزخرفية ل توابيت فى  صر هدرياا راجأل :  زيزي اعيد  

 -120،  ص  2004اكندرية ، ات ايولى وحتى نهاية الدرا الرابأل م . اي: النحت الرومانى ما البداي
121 . 
 فوزع الاخرانى : المرجأل  26
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