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 راسة عالقة المعبود إرنسنوفيس باآللهة األخري في معبد دندورد       
  محمود حسن محمد رشاد

  د/مفيدة حسن الوشاحيأ.
 ملخص:ال 

فو  منقةوخ  من المعبوودا  الامموخ صم وخ iry – hms – nfrُيعد المعبود إرنسنوفيس 
النوبوخ السوي، و و ود  اور فو  العديود مون المعمبود م و  الد وخ و في،و  و دنودور و   ب و    يو  
 يد الم،ك النوب  أرجممنيس بمال تراك مع الم،ك بق،يموس الرابع في،وبمتور هي ً  ف  معبد 
  في،ووو  ل،معبوووود إرنسووونوفيسو و ووود ُأهتبووور هووواا ابلووو  أ ووود أ ووو م  المعبوووود    وووو  ولاووواا  منووو

 المعبودة  تينو    رينخ ل .
 يهدف هذا البحث إلي:

 دراسخ الةمب المعبود إرنسنوفيس ف  معبد دندور.
 الةمء الضوء ه،  رفيةم  المعبود إرنسنوفيس ف  معبد دندور.

 ه  خ إرنسنوفيس بمآللاخ األصري ف  المعبد.
 إرنسنوفيس ووو دندور ووو  و ووو تينو  ووو إيزيس. الكلمات الدالة:
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 تقديم :
 

و النوبوووووخ السوووي،  مووون (1)تميوووز  المةمقعوووخ األولووو  لم ووور الع،يوووم والتووو  ت وووم  أسووووان
و بملعديوود من المعمبد الاممخ الت  ُ رس  ل،عديود (2)ال ووو   األو  و ت  ناميوخ ال    ال من 

وغيوورهوو  (4)وهنةوو و صنوووووووو وسوومت  (3)موون اآللاووخ الرةيسوويخ فوو  م وور م وو  إيووزيس و أوزيوور
(6)و ددون(5)م ووووووو  منووووووودوليس خوووووووووووووووو وووووووالك اآللاووووووووووخ الم ،يوووووووخ الامم

و وبعووووووو  (7)أرنسووووووونوفيس 
و ممش و  مونو بريو  و t3-styتم ست  و knsخ األصوووووووري م    نس وووووووووووووووووووووووالمعبووودا  النوبي
 منووو  معمبووود  يووو   hn.t-hn-nfr (9)صنووو   ووون نيووور  وووالك  و و(8)م ووور ابووودممك وسوووبيو

المنقةووخ الاممووخ مووزارًا ل، وود ل،معبووودة إيووزيس لت  يرهووم الةوووي ه،وو   ،وووب النوومس فوو  المنقةووخ 
 .(10) من الجميع ُيسمح ل  بملدصو  واالنتيمع والتمتع بملعبمدةو صم خ ف  معبد في،خو 

                                                           
(1)

  Dessoudeix, Chronique de L'ُ Egypte Ancienne, 2008, p. 755. 
(2)  J. Malèk, J. Beines, Atlas of Ancient Egypt, 1992, pp. 179; Marjorie M. Fisher, The History 

of Nubia, in: Ancient Nubia AUC, Cairo, 2008, p. 16 : 20, fig. 12. 
(3)

  Richard H. Wilknson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, AUC, Cairo, 

2005, p. 118, 119, 146 – 149;  ادولف ارممنو ديمنخ م ر الةديمخو ترجمخ هبد المنعو ابو ب ر و م مد
   إريك43و 1998  فرنسوا ديممسو آلاخ م رو ترجمخ ز   سوسو  396و 1995  ري الةمهرة و 

. 279و  83و 1995تعدد _ الةمهرة هورنوندو ترجمخ م مود ممهرو ديمنخ م ر الةديمخ_الو دانيخ وال  
(4)

  Richard H. Wilknson, op. cit, 138, 164, 165 195, 223;  
  إريك هورنوندو المرجع السمبقو 43مسو المرجع السمبقو فرنسوا ديم؛  396ادولف ارممنو مرجع سمبقو 

.280و 275  
(5) Richard H. Wilknson, op. cit, 4, 11, 110. 
(6)

  Richard H. Wilknson, Ibid, 223; 277 إريك هورنوندو المرجع السمبقو . 
(7) S. Ikram, “Animals in Ancient Nubia, in: Ancient Nubia, 2008, p. 223; A. H. Gardiner in 

ZÄS, 45, 128; M. Blackman, The temple of Dandur, Le Caire, 1911 (avec Supplement) 1981, 

77; Leitz Che.,Lexicon der Agyptischen Gotter und Gotterbezeichnung I, OLA 110, 2002, 409/ 

Literatur, 1-11, 6-44. A, B. ي و ت  الع ر اليونمن  الروممن منا الع ر ال مو    
(8) Tamer Mohamed Aly, The City of Khnt-Hn-nfr and Its Historical Importance through The 

Sources, JFTH, vol. 15, ISSUE 1 Alexandria, 2008, p. 114, 116 – 118; Sue Dُ ̓ `Auria, Philea, 

in Ancient Nubia, 2008, p. 405. 
(9) David Oُ Connor, The Art and Architecture of Merotic Nubia, in: Ancient Nubia 2008, p. 

116; Robert G. Morkat, Tabo, in: Ancient Nubia, 2008, P. 301; Janice W. Yellin, Nubian 

Religion, in: ancient Nubia, 2008, p. 134, 135. 
 .43فرنسوا ديممسو المرجع السمبقو ص   397أودلف ارمنو المرجع السمبقو ص  (10)
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فوو   وو  موون المعمبوود الم ووريخ فوو  الع وور  تعوودد  أمووم ن هبوومدة المعبووود إرنسوونوفيس
 تووو  الةووورن األو  الموووي دي فووو  النوبوووخ السوووي،  أسووووان   في،وووخ و الد وووخو   ب وووخ  البق،مووو 

ودنوودور موون ال وو   األو  و توو  النوبووخ الع،يووم صم ووخ توومبوو مووروي ومسووورا  السوويرة  وورق 
و  يو   ويد الم،وك إرك أموون بمال وتراك موع بق،يمووس الرابوع (11)الني  هند ال    السومدس
ل،معبووووود إرنسوووونوفيس فوووو  معبوووود في،ووووخ مووووع العديوووود موووون االضوووومفم  في،وبوووومتور هووووي ً   وووو يرًا 

لبق،يموس الصممس وبق،يموس السمدس واالمبراقور أغسقس وتيبريووس و ود ت وو  المعبود 
 مم ُهبد ف  معمبد مروي  (13)و وُهبد  الك ف  معبد الد خ(12)ال   نيسخ ف  اليترة المسي يخ

 مرس أو  مميخ ف  مةدمخمع سبيوم ر وداةمم مم  ار ب     تمم ي  أسود  
و وفوو  منقةووخ توومبو (15)و و وود ُأهتبوورا هوواين ابلاووين أيضووم موون آلاووخ ال وويد(14)المعمبوود 

رسو أ د الر ملخ ف  الةرن التمسع ه ر تمم ي   بيرة من الجرانيو    أرجو ف  جنوب جزيرة 
 .(16)متر وربمم يرجعمن ال  الةرن األو  المي دي 7سبيوم ر قولام  خبرنسنوفيس ورفية

ويوووري فرانسووووا ديمووومس أن أ ووو،  مووون بووو د بونووو   يووو  أتصوووا لةوووب سووويد بونووو  ل ووون 
 .(17)الم ريين أهقوه  ص يخ أسد الجنوب

ويووري تووممر ه،وو  أنوو  موون المعبووودا  النوبيووخ األسمسوويخ فوو  النوبووخ السووي،  فوو  منقةووخ 
م ريخ تسم  صن   ن نير المعروفخ منا ه ر بدايوخ الدولوخ ال دي وخ فو  ه ور الم، وين 

 .(18) تمس األو  وال من   ي  ُهبد بجمنب    ابلاين  بدون  و  صن   ن نير ت
                                                           

(11)
 Janice W. Yellin, Nubian Religion, in: Ancient Nubia, 2008, p. 134, 135; ; Leitz Che.,LGG, 

2002,409/ 1, 14, 25. 
(12)

 G. Haeny, A short Architectural History Philae, BIFAO, 85, P. 220; J. Kamil, Aswan and 

Abu Simble, AUC, Cairo, 1993, p. 68; Weigall, Antiquities of Lower Nubia, p. 42;  عبد الرحمن  
86و 85و ص 2012و 2و 1ه،  هبد الر منو المعمبد الم ريخ ف  الع ريين البق،م  والروممن وج.   

44ص  1970و 5 جيمس بي  و اال مر الم ريخ ف  وادي الني  ج.  ; Leitz Che.,LGG, 2002,409/ 1, 

14, 25. 
(13)

 Peter Lacovara, Dakka, in : Ancient Nubia, 2008, p. 383.  
(14)

 Davied O͵ُConnor, The Art and Architecture of Merotic Nubia, in: Ancient Nubia, 2008, p. 

116. 
(15)

 S. Ikram, Animals in Ancient Nubia, in: Ancient Nubia, 2008, p. 223. 
(16)

 G. Robert Morkat, Tabo in: Ancient Nubia, 2008, p. 301. 

 .44فرانسوا ديممسو المرجع السمبقو ص  (17)
(18)

 Tamer Mohamed Aly, The City Khnt-hn-nfr and Its Historical Importance through The 

Sources, JFTH, vol. 15, Issue 1, (Alexandria, 2008), p. 114, 116 – 118. 
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 اسم المعبود :
ُيعوود المعبووود إرنسوونوفيس موون المعبووودا  الم ،يووخ النوبيووخ التوو  انت وور  مةم وويرهم فوو  

  جنووب م ورو ويعتبوور اسوم  اسوومًم مر بوًم وهووو   

  
 iry hns nfr و ربموم ي وير االسوو (20)أو الرفيوق القيوب (19)أي  م ب الج،سخ القيبوخ

ال  الادوء النسب  الواي ي و ب األسود هنودمم ي وون جملسوًم أو نمةموًم أو  يو  أن االسوو ال 
-inhrtيوضووح أ وو، و النوو  لوووو ُي ووور ه،وو   ووو   انسوومن فةووق يرتووودي توومج  ان وور   وووو  

sw(21) يضوم ب و  و بو  ي اور أ(22)أي الم مرب أو ال يمد و الك يرتدي تومج ابلو  أوزيور 
 .(23)األسد الجملس ف  مةدمخ المعمبد

 المعبد :
ُيعد معبود دنودور مون أهوو المعمبود التو  أ مماوم االمبراقوور أغسوقس فو  النوبوخ لعبومدة 

ه،  بعود  (Tht = Tutzis)و يةع معبد دندور (24)ابلاين البق،ين الم ،يين بيتوزيس وبم ور
 ووو جنوووب   ب ووخ ه،وو  الضوويخ ال ربيووخ ل،نيوو و بنوو  معبوود دنوودور فوو  اليتوورة المب وورة موون  19

 – 23 يده ابمبراقوور أو تومفيوس   أغسوقس فو   ووال   ال  و الروممن  ف  م رو و د
 ق.وو ويري البع  أن المعبد يرجع  15

و و ويد (25)بق،مو أإل  فترة سمبةخ إل  ه ر األسرة السمدسوخ والع ورين أو الع ور ال
متوور  25×  15المعبود ه،وو  أرضوويخ همليووخ بنيو  موون األ جوومر وهوو  توراس أموومم  مسووم ت  

                                                           
(19)

 R. H. Wilknson, op. cit., p. 98;  44فرنسوا ديممسو المرجع السمبقو ص  . 
(20)

 Janice W. Yellin, Nubian Religion, in: Ancient Nubia, Cairo, 2008, p. 134; R. H. Wilknson, 

op. cit., p. 98. 
(21)

 R. H. Wilknson, The Complete Gods and Goddesses, 2005, p. 116; ; Leitz Che.,LGG, 

2002,409/ 22, 20. 
(22)

 R. H. Wilknson, Ibid, p. 118-119; Tamer Mohamed Aly, JFTH, vol. 15, Issue 1, (Alexandria 

2008), p. 118 fig. 6.  
(23)

 David O Connor, op. cit., 2008, p. 116; ; Leitz Che.,LGG, 2002,409/40. 
(24)

 Sue D Auria, Dendor, in: Ancient Nubia, 2008, p. 387, 388; H. El-Achirie, Le temple de 

Dandour I, Architecture CEDAE, Le Caire, 1972, p. 1 – 6. 
(25)

 B. Popter, R. Moss, Nubia, The Deserts and Out Side Egypt, VII, Oxford, 1962, 27 pp. ; A. 

M. Blackman, The Temple of Dendȗr, (Les Temples Immerges de La Nubia, Le Caire, IFAO, 

1911), avec supplement, 1981, p. 1,2; A.Weigall, Antiquities of Lower Nubia, Les Temples 

Immerges de La Nubia, Le Caire, IFAO,1907, p. 78; J. Bainѐs, J. Malѐk, Atlas of Ancient Egypt, 

1992, p. 180, 181. 
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وو وهاا التراس من ص مةص المعمبد الم يدة ف  النوبخ السي،  م     ب خ  5,3وارتيمه  
 .(26)ودبود و ابو  ور

و  "p3 di 3st"ُ رس هاا المعبد تص،يودًا آلصوين بق،وين وهموم بومدي ايوزيس   بتووزيس 
و ُأهتبور األ نومن مون الوو  هيوروس  أي  "p3-hry / p3 Hr"أصي  بم  ور أو ال يخ بم  ور 

اآللاخ األبقم و همم أبنمء  وبر رةيس النووبيين فو  ت،وك المنقةوخو و والك ابلاوين إيوزيس و 
أوزيرو  ي  أنامم ُهبدا ف     معمبد النوبخ بجمنب اآللاخ الم ،يخ و د ُ ور بم دي إيزيس 

 .(27)متعبدًا بنيس  لامم
 642و  يوو  ُأسووتصدو فوو  المعبوود هوودد 99,24×  و5,13تب،ووم مسووم خ المعبوود ال ،يووخ 

و (28)أ( -1 ت،ووخ  جريووخ موون ال جوور الرم،وو و يت ووون المعبوود موون أربعووخ أجووزاء هممووخ ) وو   
أو ُتوجد مرس تتةدو المعبد الةمهدة المرتيعخ الت  بن  ه،يامو وه  تتةدو المعبد وربمم  من  

ويزيناووم  وورص ال وومس المجوونح   ووو البوابووخ الرةيسوويخ التوو  تتوسووق البي،ووون موون القوووب ال،ووبن
و  ووووو البرونووووموس وواجاتوووو  مزينووووخ بوووومل ورنيش الم ووووري أسووووي،  إقوووومر توووورم 75,6وارتيمهاووووم 

داةوووريو تت وووون مووون المووودص  و السوووتمةر الجداريوووخ ول ناوووم ُ قعووو  ولوووو يتبوووق مناوووم  ووو  وفووو  
ير خ غووو وه  غرف(29)ال جرة الداص،يخ الت  تسبق المة ورة الجدار الص،ي  مدص  يؤدي إل 

د يةووع داص،اوم ه،وو  وووورة الرةيسوويخ ل،معبو  أمووم المة وومنةو وخ و باوم  وورفخ مون الجمنووب ال مملو
   ووو  مووون جمنبياوووم ال وووممل  وم وووور المعبووودو والجوووزء الص،يووو  مناوووم ُنةووور فووو  ال وووصرو وه،ووو

 زيسووووووووور و إيوووووود ألوزيوووووم  التعبووووووشو و ووالك لو وووووالجنوووب   وورفخ ه،وو  سووةيام بعوو  النة

                                                           
(26)

 A. M. Blackman op. cit. 2 , 82, 381; D. Arnold, Encyclopedia of Ancient Egypt (2001), p. 

70; A. Weigall, op. cit, p. 3, 36;   

  هبووود 563و ص 2001هوووز   ووومدوسو آ ووومر م ووور فووو  الع ووورين اليونووومن  والرومووومن  و االسووو ندريخو  
 2012و 2و 1الجووزء  –ين البق،موو  والروموومن  الوور من ه،وو  هبوود الوور منو المعمبوود الم ووريخ فوو  الع ووري

 .58ص 
(27)

 A. M. Blackman, op. cit., p. 8, Pl. XIV, P. 380;  A.Weigall, op. cit, p. 78;  

.563عزت قادوس، المرجع السابق، ص   
(28)

 PM, VII, 1962, p. 22, p. 28; A. M. Blackman, op. cit., p. 8, Pls. 1, 10; E. Winter, The Temple 

of Dendȗr and Its Religious Significance, Leacture Delivered during The Opening Ceremonies 

of The Newly Erected Temple of Dendȗr at Metropolitan Museum, on 31 October, 1978, 

Temple of Dendȗr, PLs. 2, 9, 10, 373; H. El. Achirie, Le Temple de Dandour I, Le Caire, 1970, 

PL. 1, p. 6: 24. 
(29)

 A. M. Blackman, op. cit., p. 2 : 4, 20, 21; PM, VII, p. 22. 
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و  مم يوجد سرداب أسي  الجدار الص،ي  (30)و ت ورو أمم الجزء الصمرج  منام غير منةوش
إلووو   نيسوووخ فووو  الع ووور البيزنقووو  ل،معبووود يرجوووع إلووو  فتووورة إن ووومة  و ووود ت وووو  هووواا المعبووود 

 .(31)و579
و الك فريدريك نووردن  1727تم  زيمرة المعبد من  ب  الر ملخ ريت مرد بو وك همو 

و ونةووو  الوووك المعبووود بعووود  19  إيم،يوووم إدوارد فووو   تمباوووم فووو  الةووورن و تبووو  هنووو 1738هوومو 
ف  مت ف المتروبوليتمن ل،ينون الجمي،خ تةديرًا  1960 تي يك أ جمره بهمدة بنمة  مرة أصري

ل،واليوم  المت وودة لمسوومهمتام فو  انةووما معمبوود النوبوخ بنوومًء ه،وو   ورار رةوويس الجماوريووخ إهووداء 
 1966 12 7بتوومريخ  1966لسوونخ  4647معبوود دنوودور الوو    ومووخ الواليووم  المت وودة ر ووو 

 .(32) 1978ا توبر  31وُأهيد افتتم   
ًم وووووخ فووو  المعبووود مةدموووووون األه،ووو  ل لاوووووووومبراقوووور أغسوووقس بمهتبووومره ال مهور ابووووووو ُ 

 و وأ وووتي  ب،ةوووب اليرهوووون(33)او المعبوووود أرنسووونوفيسوووووورابين ل ووو  آلاوووخ المعبووود وه،ووو  رأسوووووووالة

 "niswt bity pr-c3" "s3 Rc pr-c3" 
اوتو راتووووووور و ي وووووورولةووووووب أي  م،ووووووك الجنوووووووب وال وووووومم   اليرهووووووون  ابوووووون رع  اليرهووووووون  

  
niswt bity nb t3wy (wtw.t-rt) s3 Rc nb hcw (kysr.s-cnh dt)   

أي  م،ك الجنوب وال مم  سيد االرضين )االمبراقور( ابن رع سيد ال روق ) ي ر( ف،ي يم 
ه،ووو  الجووودران الداص،يوووخ ل،معبووودو ولوووالك يووورل الع،مووومء أن هووواا المعبووود ُبنووو  ل غووورا  ل بووود  

 .(34)ال  ومخ الروممنيخ و الك    أهمم  أغسقس ف  النوبخ السي،  السيمسيخ من  ب 
                                                           

(30)
 A. M. Blackman, op. cit., p. 43; H. El. Achirie, op. cit. , p. 20 : 24. 

 .59و ص  2012هبد الر من ه،  هبد الر منو المرجع السمبق  (31)
(32)

 E. Winter, op. cit., pp. 373; D. Arnold, op. cit., 70;  ،563عزت قادوس، المرجع السابق    
هبووود ال ،ووويو نوووور الووودينو موا وووع اآل ووومر  ; 60هبووود الووور من ه،ووو  هبووود الووور منو المرجوووع السووومبق ص  (33)

  ;لةب فرهون وامبراقور 60و ص  2010 اليونمنيخ  -والروممنيخ ف  م روالةمهرة
E.Winter, op. cit., 1987, (Dendȗr 1981), p. 375; PM, VII, p. 22; Blackman, op. cit., p. 6 – 9, PL. 

XXXII, PL. XLVII, pL. CXIX, pL. CXX. 
(34)

 E. Winter, Octavian / Augustus al Soter , ZÄS, 130 (2003), 197 – 212; E. Winter, op. cit., 

1987, (Dendȗr 1981) p. 372; J. Von Beckerath, Handbuch Der Ägyptischen Königsnamen, 

MÄS, 49, 1999, Münchn, s. 248, 249. ; 563عزت قادوس، المرجع السابق، ص    
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ُي ووووور االمبراقووووور أغسووووقس وا يووووًم بملايةووووخ الم، يووووخ مةوووودمًم الةوووورابين ل،معبووووود أرنسوووونوفيس 
  ملتمل :

 أواًل : المعبود أرنسنوفيس بمفرده: 
 منظر علي مدخل المقصورة / الجانب الجنوبي )المنظر الثاني( :

من وووور يم وووو  االمبراقووووور أغسووووقس بملايةووووخ الم، يووووخ مرتووووديًم التوووومج المووووزدوجو أهوووو ه 
أمومو ابلو  إرنسونوفيس وا يوًم يع،وو رأسو   irpو يةودو انومة  النبيوا  pr-c3صرقو   اليرهون 

 w3sتوومج بمرو ووخ  ووعر   وويرةو يع،وووه ري ووتين بينامووم  وورص ال وومس ممسوو ًم ب ووولجمن الووو 
 واه ه يةرأ النص:

"Dd mdw in ir hms nfr ntr c3 nb i3t wcbt"  و يةوم  بواسوقخ و أي   و
 .(35)ب( -1إرنسنوفيس ابل  الع يو سيد أبمتون  )    

 منظر من مدخل المقصورة علي الجانب الجنوبي )المنظر الثالث( :
ي ووووور االمبراقووووور أغسوووقس وا يوووووًم بملايةوووووخ الم، يوووووخ مرتديوووووًم التووووومج األبوووي  أهووو ه 

أممو ابلوو  إرنسنوفيس وا يوووًم  irttأي اليرهونو يةوودو إنوومء ال،وبن  pr-c3صرقو   اليوورهون 
 وي وير النص ال  : w3sمرتديووًم تمج أوزيوور وممسو م بملوو 

"Dd mdw in iry-hms-nfr ntr c3 nb i3t-wcbt"ي  و و يةوم  بواسوقخ و أ
 .(36)(2رنسنوفيس ) م ب الج،سخ القيبخ( ابل  الع يو سيد أبمتون  )    إ

من ر من صمرج البرونوموس   ال ومةق ال وممل  )المن ور ال ملو ( :ي وور االمبراقووور 
صرقو وووووو  االمبراقوووووووور أغسووووووقس وا يوووووووًم بملايةوووووووخ الم، يوووووووخ مرتديوووووووًم التوووووومج المووووووزدوج يع،وووووووه 

ف،ي يوم ل بود(و يةوودو البصوور أموومو   ،ووين مصت،يووين ل،معبووود   ي ور )اوتو راتوور( والةي ور )
إرنسنوفيوسو األو  يرتوودي بمرو وخ  عوور مستديوورة يع،وهوم ري تيوون ه،و   رنيوون بينامووم  ورص 

ري ووخ وا وودة م وو  ابلوو   يرةوووووووال ومسو وال منووو  ما وووو ول ووون ربمووم أه،ووو  بمرو وووخ ال ووعر الة 
  و وي ير النص األو :

                                                           
(35)

 A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. LXV-2, p. 42; PM, VII, p. 31 / 23 – 24; F. Ibrahim, Ch. 

Leblanc, Le Temple de Dendour, III, CEDAE, Le Caire, 1975, PL. LXXVIII / J-5. 
(36)

 A. M.  Blackman, op. cit, 1911, PL. LXVI - 1, p. 43;  PM, VII, p. 31 / 23- 24; LD, Texts, V, 

52; F. Ibrahim, Ch. Leblanc, Dandour III, 1975, PL. LXXIX  / J-6. 



  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

339 

"Dd mdw in iry-hms nfr ntr c3 nb i3t-wcbt shm ntr sps nb crk.t"”و 
إرنسوونوفيس ابلوو  الع وويو سوويد أبوومتون الةوووي ابلوو  المبجوو  سوويد  و يةووم  بواسووقخ ووووووووووووووووو أي  

-Dd mdw in iry-hns nfr m":  مو ال و   ال ومن  لهلو  ي وير الونص الو ووووووفي،و  و وأم

c////.t m3y rsy"  م ب الج،سخ القيبخ( الصمص وإرنسنوفيس )    و يةم  بواسقخ و أي
 .(37)(3د الجنوب  )    وخ )إيمو( أسوبعنيب

 منظر من واجهة البروناوس الجانب الشمالي )المنظر السفلي( :
ي وووور المن ووور االمبراقوووور أغسوووقس بملايةوووخ الم، يوووخ مرتوووديًم التووومج األ مووورو أهووو ه 

 nbه،و  ه موخ  hdtواألبي   dsrtأي اليرهون يةدو التمجين األ مر  pr-c3صرقو   
أمومو المعبووود إرنسوونوفيس ب و   أدموو  أهوو ه تومج أوزيوور يع،وووه  ورص ال وومس وي ووير الوونص 

 ال :
"Dd mdw in iry-hms- nfr ntr - c3 nb i3t wcbt shm sps nb crk.t" و أي

                بواسوووووقخ إرنسووووونوفيس ابلووووو  الع ووووويو سووووويد أبووووومتون الةووووووي المبجووووو  سووووويد في،ووووو     ووووو و يةوووووم  
    (4)(38). 

ي ور المن ر االمبراقور أغسقس وا يًم بملايةخ الم، يخ مرتديًم التومج األبوي  أهو ه 
وب سوووويد األرضوووين )اوتو راتووووور( ابوووون رع سوووويد صرقووووش االمبراقووووور )م،ووووك ال ووومم  والجنوووو

أموووومو  di sntrاب ووووراق  ي وووور ف،يعقوووو  ال يوووومة ل بوووود م بوووووب إيووووزيس(و يةوووودو البصووووور 
إرنسنوفيس جملسًم بملايةخ األدميخ مرتديًم بمرو خ   يرة يع،وهم ري تين بينامم  رص ال مس 

 وي ير النص أه،  إرنسنوفيس ال :
"Dd mdw in iry-hms-nfr ntr c3 nb i3t-wcbt shm sps nb crk.t"و 

إرنسنوفيس ) م ب الج،سخ القيبخ( ابل  الع يو سيد أبمتون    و يةم  بواسقخأي  
 .(39)(5الةوي المبج  سيد في،  )    

 
                                                           

(37)
 A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. LXXVIII, p. 50; PM, VII, p. 31 / 32 – 33; F. Ibrahim, 

Ch. Leblanc, Dandour III, 1975, PL. LII / E-3, ; Leitz Che.,LGG, 2002,410/ 1, 2. 
(38)

 A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. XXXIX, p. 23; PM, VII, p. 30 / 11; F. Ibrahim, Ch. 

Leblanc, Dandour III, 1975, PL. XXXIII / C-8. 
(39)

A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. L-2, p. 31; PM, VII, p. 30 / 20; LD, Texts, V, 50; F. 

Ibrahim, Ch. Leblanc, Dandour III, 1975, PL. LXV / G-19. 
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يزيس :   ثانيًا: إرنسنوفيس وا 
 منظر من خارج البروناووس / الحائط الشمالي :

 nmsالوو  غقومء الورأس الم، و ً  موالم، يخ مرتديوي ور االمبراقور أغسقس وا يًم بملايةخ 
أهو ه األلةومب الم، يخ )م،ك الجنووب وال ومم  سويد األرضوين  hm hmيع،وه تومج الو هو هو 

أمووومو  nbوابووون رع سووويد ال وووروق  ي ووور ف،ي يوووم ل بووود( يةووودو م يوووين السووونين ه،ووو  ه موووخ 
جملسوووًم ه،ووو   w3sن الوووو أرنسووونوفيس بايةوووخ أوزيووور يع،وووو رأسووو  تووومج أوزيووور ممسووو ًم ب وووولجم

 رس و ومن ص،ي  ابلاخ إيزيس جملسخ بايةتام الب ريخ وتومج  ت وور ممسو خ ب وولجمن الوو 
w3d : وي ير النص ال 

"Dd mdw in iry-hms-nfr ntr c3 nb i3t-wcbt shm ntr sps nb crk.t"و 
إرنسونوفيس ابلو  الع ويو سويد أبومتون الةووي المبجو  سويد في،و  و     و يةم  بواسقخ أي

           وأه،ووو  إيوووزيس ي وووير الووونص الووو  نيوووس األلةووومب  سووويدة أبووومتون وسووويدة في،ووو  و م موووخ بيجووو  
    (6)(40). 

 منظر من خارج البروناوس / الحائط الجنوبي :
األبي  أه ه صرقو    ي ور االمبراقور أغسقس وا يًم بملايةخ الم، يخ مرتديًم التمج

االمبراقور و ي ر ف،ي يم ل بد يةدو الةربمن )ما و( أمومو ابلو  إرنسونوفيس جملسوًم )ما وو( 
وي وووير الووونص الووو : نيوووس األلةووومب السووومبةخ ومووون ص،يووو  إيوووزيس جملسوووخ وي وووير الووونص الووو : 
  ابتاوووم  الووو  إيوووزيس ف،تعقووو  ال يووومة سووويدة في،ووو  وسووويدة أبووومتون وسووويدة األراضووو  األجنبيوووخ

 .(41)(7الجنوبيخ و ويبدو أن  ي ب  أوزير ممس ًم بملو   ةم  والو  نصخ  )    
من ووووور ي وووووور االمبراقوووووور بايةتووووو  الم، يوووووخ مرتوووووديًم التووووومج األبوووووي  يع،ووووووه صرقو ووووو  
االمبراقووور و ي ووور ف،ي يوووم ل بوود يةووودو ال،وووبن أموومو إرنسووونوفيس ومووون ص،يووو  إيوووزيس و وووورس 

ل،معبود وي وير النوووص أه،و  ابلو  إرنسونوفيس ابلو  النووب  القي  ويبدو و  ن   ملو   مموو  
  ال :

                                                           
(40)

 A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. LXXVI, p. 49, 50; PM, VII, p. 31 / 23 – 33; F. Ibrahim, 

Ch. Leblanc, Dandour III, 1975, PL. L / E-1.  
(41)

 A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. LXXXV-1, p. 55; PM, VII, p. 31 / 28 - 31; LD, Texts, V, 

51; Weigall,op.cit., pL. XXXI, 1, 2; F. Ibrahim, Ch. Leblanc, Dandour III, 1975, PL. XLIV / D1. 
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 "Dd mdw in ir hms nfr ntr c3 nb i3t-wcbt shm sps nb crk.t"  و و أي  
إرنسوونوفيس  ووم ب الج،سووخ القيبووخ ابلوو  الع وويو سوويد أبوومتون الةوووي المبجوو   يةووم  بواسووقخ

 سيد فيو، و وي ير النص أه،  ابلاوخ إيوزيس :
"Dd mdw in 3st di cnh nb.(t) wcbt hnwt nb i3t crk.t hk3.(t) snmt"  و 

إيوووزيس ف،تعقو  ال يووومة سيوود أبمتوووونو سيوودة في،و   م مووخ بيجوو  و    ميةم  بواسوقخأي  
 وي ير النص أه،و   ورس القيوو  الوو  :

 "Dd mdw in Hr p3 hrd s3 3st s3 wsir nb i3t wcbt nb crk.t" و 
 ووورس القيوو  ابوون إيووزيس وابوون أوزيوور سوويد أبوومتون وسوويد في،وو    يةووم  بواسووقخ  وو و أي
    (8)(42). 

 ثالثًا: أرنسنوفيس وتفنوت :
 من ر ه،  البي،ون الواجاخ ال ر يخ   الجمنب الجنوب  :

أي اليرهوون لو  ال مميوخ والةووة   pr-c3ي ور االمبراقوور أغسوقس أهو ه صرقو و  
أي التووومج  hprsمة والرصووومء م ووو  رع الووو  األبووودو بملايةوووخ الم، يوووخ يع،ووووه تووومج الصبووورش ووال يووو

و سوونوفيسناألزرق والةوورنين يتوسووقامم  وورص ال وومس بووين ري ووتين يةوودو إنوومة  النبيووا أموومو إر 
hnk irp n it.f sps ود النووب  ب و   انسومن يع،ووه وووالمعب   المبجو  ووووخ النبيا ألبيووأي  تةدم

-Dd mdw in iry" :و والوونصw3sممسوو ًم بملووو بمرو ووخ  ووعر   وويرة ه،ياووم توومج األتووف 

h(m)sy-nfr ntr c3 nb i3t-wcbt"إرنسونوفيس ابلو  الع ويو   و و يةوم  بواسوقخ  و أي
 :سويد أبمتون و وأه،  تينو  ي وير النص

 "Dd mdw in tfnt s3t-Rc hr///-ib i3t-wcbt"   تينوو     و يةوم  بواسوقخو أي
و أي  اهقومء لوك  و   "di n.k nb t3wy m htp"ابنخ رع الت  ه  ف   ،ب     أبمتون و 

 .(43)(9األرضين ف  س و  )    
 
 

                                                           
 
(42)

 A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. LV, p. 35; Weigall, op. cit, p. 79; PM, VII, p. 30 / 18; F. 

Ibrahim, Ch. Leblanc, Dandour III, 1975, PL. LXII / G-7.  
(43)

 A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. XVII, p. 9, 10; PM, VII, p. 29; F. Ibrahim, Ch. Leblanc, 

Dandour III, 1975, PL. VIII / B-4.  
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 رابعًا: إرنسنوفيس وآمون :
 منظر الواجهة الغربية للبيلون / العتب الجنوبي :

يم   االمبراقور أغسقس بملايةخ الم، يخ وا يًم يع،و رأس  بمرو خ  عر   يرة يع،وهم 
أي اليرهوون يةودو إنومء البصوور أمومو إرنسونوفيسو  pr-c3وأهو ه صرقو و   3tfتمج األتوف 

 وا يًم يع،و رأس  تمج ب     رص ال مس بين  رنين يع،وهمم ري تين والنص:
"Dd mdw in iry-hms-nfr m3j rsy.t"  بواسقخ إري  س  نير    و يةم و أي

) ووم ب الج،سووخ القيبووخ( أسوود الجنوووبو وموون ص،يوو  آمووون وا يووًم بجسووو انسوومن ورأس ال ووبش 
 :والنص w3sيع،و رأس  تمج ب     رص ال مس بين  رنين يع،وهمم ري تين ممس م بملو 

 "Dd mdw in imn ht ntr c3"  سويد آموون سويد آموون   و و يةوم  بواسوقخو أي
 .(44)(10دبود ابل  الع يو  )    

 :الخاتمة
،  يعد المعبود إرنسنوفيس من المعبودا  الاممخ ف     من جنوب م ر و النوبخ السي

خ وووووووووووووو أبيوودممك وسووبيوم ر فوو  النوبو وومم  السووودان والنوبووخ الع،يووم و وود إرتووبق ب وو  موون آمووون
 الع،يمو وارتبق

 اوور  ووزوج ل،معبووودة إيووزيس متصوواًا ال وو   االنسوومن  بوو وزير فوو  النوبووخ السووي،   يوو  
 .(45)لهل  أوزير

 ار  الك ف  معبد دنودور   وملو  بيوزيس و ربوو راقو وأهتبور أيضوم مون المعبوودا  
لع،يوم  يو  ال مميخ ال مرسخ وتد  ه،  الك تمم ي،  الموجودة ف  مةدمخ المعمبود فو  النوبوخ ا

ن رًا ل اوره ب    الم مرب وي م   ربخ ممم يد  ه،  ه  ت  م   ب    األسد الجملسو 
تينوووو   موووم هوووو واضوووح فووو  معبووود بمبلووو  ان ور وووو ومووون هنوووم ي اووور ج،يوووًم أنووو  زوج لهلاوووخ 

ارتبمقووو  أيضوووم بمبلووو  آموووون  ووو ء مةووودر لووو  وصم وووخ أن آموووون فووو  منوووم ر النوبوووخ دنووودورو 
أن منقةوووخ هبمدتووو  األولووو  هووو  مووون المؤ ووود معمبوووده الع يموووخ فووو  النوبوووخ السوووي، و السوووي،  و 

                                                           
(44)

 A. M. Blackman, op. cit., 1911, PL. XXVII-1, p. 16; PM, VII, p. 29 / 8, 9; F. Ibrahim, Ch. 

Leblanc, Dandour III, 1975, PL. XXV / B-35. 
(45)

 F. Ibrahim, Ch. Leblanc, Le Temple Dandour, III, CEDAE, Le Caire, 1975, pl. LXXXV, L. 

6. 
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النوبوخ السوي،  منوا ه ور بدايوخ الم،وك أ موس  فو hnt-hn-nfr  منقةوخ صنو   ون نيور 
 األو  وال من .

 الزوجم  : إيزيس و تينو .
 األبنمء :  ربمغرد    ورس القي .

 الةرابين : المةدمخ ل،معبود إرنسنوفيس ه :
 (.9و  1)              irpالنبيا  
 (.8و  2)             irttال،بن   
 (.10و  5و  3)           sntrالبصور 
 shmty        (4.)التمجين

 وف  المةمب  المعبود إرنسنوفيس يةدو ل مبراقور:
 (.1   ممهو موجود ل  )    

 (.4   األراض  ف  س و )    
 (.8الميمه المقارة الع يمخ )    

 (.9األرضين ف  س و )    
 cnh-dd-w3s     (6.)   ال يمة والدواو والةوة 
 الةمب ابل  ف  الب   :

 (.9و 2و  1سيد أبمتون أي  بر ابل  أوزير ف  بيج  )    
 (.8و  5و  4و  3سيد أبمتون وفي،  )    
 (.10و  9اسد الجنوب الةوي )    
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 أوال: قائمة المراجع العربية

 .1995ترجمخ هبد المنعو ابو ب ر و م مد   ريو الةمهرةو  ادولف ارممنو ديمنخ م ر الةديمخو .1
 .1995إريك هورنوندو ترجمخ م مود ممهرو ديمنخ م ر الةديمخ_الو دانيخ والتعددو الةمهرة و  .2

 .44ص  1970جيمس بي  و اال مر الم ريخ ف  وادي الني  الجزء الصممسو  .3

 . 2010نيخ ف  م رو الةمهرةو هبد ال ،يو نور الدينو موا ع اآل مر اليونمنيخ والرومم .4

و 2و 1هبد الر من ه،  هبد الر منو المعمبد الم ريخ ف  الع ريين البق،م  والروممن و الجزء  .5
  .2012الةمهرةو 
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 أ – 1    
Blackman, Dendur, Pl. 1;                                                                

I, bis.  Dandour  Leblanc, 

 ب – 1    
Blackman, Dendur, pl. LXV – 2; 

Leblanc, Dandour, pl. LXXVIII / J. 5 

 

                               

 

 

 

    2 
 االمبراقور يةدو ال،بن الرنسنوفيس

Blackman, Dendur, pl. LXVI – 1; 

Leblanc, Dandour, LXXIX / J. 6 

    3 
 االمبراقور يةدو البصور الرنسنوفيس م رر مرتين أ

Blackman, Dendur, pl. LXXVIII; 

Leblanc, Dandour, pl. LII. 
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    4 
 االمبراقور يةدو التمجين الرنسنوفيس
Blackman, Dendur, pl XXXIX; 

Leblanc,Dandour, pl. XXX, C-8. 

    5 
 البصور الرنسنوفيس االمبراقور يةدو

Blackman, Dendur, pl. L-2; 

Leblanc, Dandour, pl. LXV, G 19 

 

 

                                  

    6 
االمبراقور رموز ال يمة والدواو والةوة الرنسنوفيس 

 وايزيس
Blackman, Dendur, pl. LXXVI; 

Leblanc, Dandour, pl. L. E 1 

 

 

    7 
 االمبراقور أممو ارنسنوفيس وايزيس
Blackman, Dendur, pl. XXXV-1; 

Leblanc, Dandour, pl. XLIV. D 1 
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    8 
االمبراقور يةدو ال،بن الرنسنوفيس وايزيس و ورس 

 القي 
Blackman, Dendur, pl. LV; 

Leblanc, Dandour, pl. LXII G. 7 

    9 
 االمبراقور يةدو النبيا الرنسنوفيس
Blackman, Dendur, pl. XVII; 

Leblanc, Dandour, PL. VIII, B. 4 

                    

    10 
 االمبراقور يةدو البصور الرنسنوفيس
Blackman, Dendur, pl. XXVII; 

Leblanc, Dandour, pl. XXVI. B. 36 
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Studying the relationship of the god Arensnuphis with 

other gods in the temple of Dandour 

Mahmoud Hassan Mohamed Rashad

  

Mofida Hassan Elweshahy


  
 Abstract: 

The Nubian Argamans, together with king Ptolemy IV Philopatore, 

built a temple in the Philh temple of the god Arensnuphis, This god 

was considered one of the forms of the god "Shaw" and therefore the 

god "Tefnot" presumed him. 

This research aims to: 

1. Studying the titles of Arensnuphis god in the temple of Dandour. 

2. To shed light on the companions of the god Arensnuphis in the 

temple of Dandour. 

3. Arensnuphis' relationship with other gods in the temple. 

Keywords:  

Arensnuphis, Dandour, Shaw, Tefnot, Isis. 
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