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 تصوير مشاهد " تقديم الموتى ألوزير" في مصر خالل العصر الروماني
 تقوى أماني عبد المنعم . أ

 الممخص:

العصر الروماني  مصر خبلل يتناول ىذا البحث تصوير مشاىد ظيرت كثيًرا في         
وىو ُيقدم الموتى  ،وتىحامي المو  مرشد األرواح سجنائزية يظير فييا أنوبيي مشاىد وى

أكثر من تقديم  ؛ىنا بتقديم الموتى في ىذا السياق ُيقصدو  ،األبرياء بعد المحاكمة ألوزير
قمة المصادر في مشكمة البحث الرئيسية تكُمن . ألوزير في نفس المشيد شخص ميت

إلى عدم حيث يرجع السبب في ذلك  ؛ىذه المشاىدتتناول الكتابية المصرية القديمة التي 
فقط كان  والمتاح لدينا ،كتاب الموتىوجود ىذه المشاىد وتفسيرىا بشكل واضح حتى في 

 .المصادر األثريةمن 

 التي ُصورت عمييا ىذه المشاىد يعرض البحث بعض األمثمة ،ذكره ما سبقوفق        
مع امتزاج الفن المصري القديم مع  ،الموتى واآللية تنوع في طريقة تصويرال يظير فيياو 

حتى  ؛وصفية تحميميةدراسة ييتم البحث بدراسة ىذه األمثمة كما  .الفن اليوناني الروماني
بجانب  ،والتأثيرات اليونانية الرومانية فييا ،أصل ىذه المشاىد وبداية ظيورىايتوصل إلى 

  .التأثيرات المصرية
 الكممات الدالة: 

 .العصر الروماني أوزير أنوبيس- لموتىا مشاىد -تصوير
 
 
 
 

                                                           
  باحثة دكتوراه بكمية اآلدابجامعة اإلسكندرية takwa0695@gmail.com 
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 مقدمة:    

لو العالم اآلخر آمن المصريون القدماء بأن أوزير  واستمر ذلك  ،ىو ممك الموتى وا 
 ،اإللو المرتبط بالموت والبعث كان أوزير ىو، و (1)خبلل العصرين البطممي والروماني

وليذا السبب جاء  ،بعد أن ُقتل عمى يد شقيقو ستإلى الحياة بأعجوبة وذلك بسبب عودتو 
 اىتم المصريون القدماءكما  .ليرمز إلى األمل في الحياة األبدية التي يأمل بيا كل ميت

 انطباعا أعطى لنا ىذا االىتمامو  ؛الذي سيطر عمى جزء كبير من تفكيرىم بالعالم اآلخر
ولوال اىتماميم بالعالم اآلخر ما  ،جتماعيةالخبلقياتيم ونظميم اأوعن  ىمسموب تفكير أعن 

ولم ييتموا  ،دونوا ألنيم لم يدونوا ما ،ومعتقداتيموصل إلينا شيء واضح يعبر عن تاريخيم 
 . (2)إال بسبب أمميم الكبير في الخمود ،بتسجيل ما سجموا

في العالم اآلخر ولكي  ىو مقابمة أوزير ،القدماء األساسي يونوكان ىدف المصر 
يتحقق ىذا كان عمييم بعد الموت أن يمروا بسمسمة من الطقوس الجنائزية التي كانت 

تبدأ  .واستمرت أيًضا خبلل العصرين البطممي والروماني ،تحدث في مصر القديمة
عممية التحنيط ىي محاكاة تبر وتع ،بتحنيط جثمان الميت عقب الوفاةالطقوس الجنائزية 

ىو أول من  السائد أن أوزير االعتقادوذلك ألن  ،ألسموب التحنيط الذي خضع لو أوزير
وبذلك فإن الميت كان يأمل في أن يصبح أوزيًرا من خبلل تحنيط  ،خضع لعممية التحنيط

بعد ذلك يصل  .ويمكن اعتباره أحد مراحل التحنيط ،تطييراليمي التحنيط  طقس  .(3)جسده
وىي طبًقا لؤلصل المصري كانت تتكون من مواكب كثيرة أىميا  ،الميت إلى مراسم الدفن
حيث كان الموكب الجنائزي يتم بالميت إلى األماكن المقدسة التي  ،كان لؤلماكن المقدسة

                                                           
فكان  ،واالحتفاالت الخاصة بو في مصر خبلل العصرين البطممي والروماني ،استمرت عبادة أوزير (1)

كما حدثت بعض التطورات الممحوظة  ،اليزال ىو حاكم العالم اآلخر الذي يطمح الميت في االنضمام إليو
 والتي ظيرت من خبلل الفن الجنائزي. ،ما بين عبلقة أوزير والميت

 ,Mark Smith, Following Osiris .470-356  لممزيد راجع:
 .8 ،أوزوريس ،سيد محمود (2)
 .143،الديانة المصرية القديمة ،تشرني ياروسبلف (3)
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وذلك العتبارىا مقر  ،المكان الرئيسي لمحجكما أصبحت أبيدوس  .(4)كانت أىميا أبيدوس
حتفاالت الوأن يشارك في ا ،رحمتو أن يتوحد معو أوزير وأراد الميت من خبلل عبادة
 . (5)الموكب الجنائزي متصبًل أساًسا بالديانة األوزيريةحيث كان  ،ألجمو المقامة

الميت من الرحبلت ووصولو إلى الغرب حيث مكان دفنو كان يتم  انتياءبعد 
وعند وصول المومياء كانت تؤدى بعد ذلك  .وضعو في موكب جنائزي يتجو بو إلى المقبرة

وفي ىذا الطقس تقف  ،الطقوس مثل طقس فتح الفمتمييا بعض و  ،التطييرخاصة ب شعائر
 .(6)المومياء منتصبة أمام المقبرة ثم تنزل بعد ذلك إلى غرفة الدفن

فكان عمى الميت أن  ،رحمة الميت عبر العالم اآلخربعد دفن الميت يأتي طقس 
يمر برحمة يقوم من خبلليا بالمرور بالعديد من البوابات في مركب الشمس مع العديد من 

رحمة كان الميت يصل إلى قاعة المحاكمة التي يوجد فييا أوزير النتياء ابعد و ، (7)اآللية
يتم فييا ألنيا وذلك  ،أىمية كبيرةلقاعة المحاكمة  كانو  ،وىو يمثل القاضي الرئيسي فييا

حيث أن الميت كان  ،نتصاًرااعد في حد ذاتو يُ إلييا وكان الوصول  ،تحديد مصير الميت
معظم النصوص التي جاءت إلينا كانت تؤكد عمى و  ،من خبلل ىذه الرحمة بصعاب يمر

إلى قاعة بعد ذلك يصل الميت  .ىذه الرحمة أثناءانتصار الميت عمى كل ما يعترضو 
 .(8)ويتحدد مصيره أما بالموت أو أن يعيش في رحاب أوزير ،أوزير

 عقد أمام أوزيركانت تُ حيث  ،كثيرة المحاكمة في شكل نصوص ومناظر وجاءت
من كتاب الموتى كان الميت يسرد أعمالو 125وفي الفصل  ،واألربعين االثنينوأتباعو 
 وكانت المحاكمة تتم عن ، (9)ويتبرأ من أعمالو السيئة لكي يفوز بالحياة األبدية ،الحسنة

                                                           
أبيدوس ىو االسم اليوناني لممدينة المصرية القديمة " أبدو" وُيعرف موقعيا اليوم باسم ) العرابة  (4)

 وىي موقع أثري ىام يحتوي عمى المقابر والموحات الجنائزية. ،وىي مدينة ليا قدسية دينية ،المدفونة(
 .105 ،تصوير الطقوس والمراسم الجنائزية ،ىشام عجبلن (5)
 .146 ،145 ،الديانة المصرية القديمة ،ياروسبلف تشرني (6)
 .170 ،الموتى وعالميم في مصر القديمة ،سبنسرأ.ج.  (7)
 .134 ،133،تصوير الطقوس والمراسم الجنائزية ،ىشام عجبلن (8)
 .3 ،مناظر محاكمة الموتى ،ىبة محمد (9)
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بينما  ،الذي يقوم بعممية الميزان ىو أنوبيسوكان  ،ميزان لوزن أعمال الميت طريق وجود
يسجل تحوت عمى لوحة كتابية نتائج وزن قمب الميت الذي يمثل أفعالو مقابل الصدق 

الة فيي تمثل العد ،الذي يرمز إليو بريشة النعام أو بتمثال جالس إللية الصدق ماعت
ذا كانت الريشة أثقل  ،فإذا كان القمب أثقل وزًنا أصبح الميت مذنًبا لتمتيمو عمعم ،والحق وا 

عمى ف ،في عممية الميزان أما إذا تساوت الكفتان. فيتحول الميت إلى إلو في العالم اآلخر
جعل المصريون القدماء نتيجة ، و (10)يقوم بخدمة أوزير سوكر في العالم اآلخر الميت أن

بعد ذلك يقوم حورس و  ،ًءامحاكمة الميت دائًما في صالح الميت الذي كان يخرج منيا مبر 
  بقيادة الميت لُيقدمو ألوزير.

 مشاهد تقديم الموتى ألوزير في العصر الروماني

قبل الحديث عن مشاىد تقديم الموتى في العصر الروماني يجب عمينا أن نفرق 
 ألن ظيور تقديم الميت ألوزير كان ىو ،تقديم الموتىاًل ما بين تقديم الميت ألوزير و أو 

شارة إلى بداية فكرة التقديم وتدرجيا إليجب اكما  .األسبق في الظيور من تقديم الموتى
ففي العصور المصرية القديمة خاصة في عصر الدولة الحديثة كان  ،الزمني بشكل عام

 أي ،ظير عمى البرديات أو عمى جدران المقابر من خبلل المحاكمةتقديم الميت ألوزير ي
وكان حورس من يقوم بتقديم  ،الجنائزية الطقوس أحداث تسمسل ضمن اُمصورً  يظير

ولكن ىذا ال ينفي ظيور فكرة التقديم بعد المحاكمة وتصويرىا  ،الميت في أغمب المشاىد
والدليل عمى ذلك وجود لوحتان جنائزيتان من طيبة  ،عمى الموحات الجنائزية بشكل منفصل

ويظير  ،من طيبة 22إحداىما لوحة ترجع لؤلسرة  ،الثالثة االنتقاليةومن عصر الفترة 
ولكن مشيد التقديم عمى ىذه الموحة كان إلى رع وليس  ،امرأةعمييا أنوبيس وىو ُيقدم 

يظير فييا تحوت وىو يقوم  25وىي ترجع لؤلسرة  ،أما الموحة الجنائزية األخرى .(11)أوزير
 .(12)إلى أوزيرامرأة بتقديم 

                                                           
 .193،تصوير الطقوس والمراسم الجنائزية ،ىشام عجبلن (10)

(11)
 Taylor. J., «Evidence for social patterning in Theban coffins», 360.   

(12)
 Peter Munro, Die spätägyptischen Totenstelen, 188.   
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كان في ربما يكون أول ظيور لمشيد تقديم الميت ألوزير  ،وفي العصر البطممي  
نفصل عن المشيد في أغمب األحيان بشكل مُ  ظيركما  .العصر البطممي أواخر

ولكن يجب أن ال نغفل  ،العصرظيرت بشكل محدود في ذلك  وفكرة المشيد ،المحاكمة
تميز ىذه المشاىد في العصر البطممي بظيور أنوبيس بشكل أساسي بأنو اإللو الحامي 

نجد العصر الروماني  بدايةأما مع  .والمختص بقيادة وتقديم الميت ألوزير ،لمميت ومرشده
يس ىو وكان دائًما أنوب ،خاصة عمى الموحات الجنائزية بكثرة ظير مشيد تقديم الميت

 تتميز بظيوربالمزامنة مع ىذه المشاىد ظيرت مشاىد أخرى  .(13)الذي ُيقدم الميت ألوزير
وجاءت ىذه المشاىد  ،في نفس المشيد قدم أكثر من شخص ميت ألوزيرأنوبيس وىو يُ 

  .(14)بكثرة خاصة عمى الموحات الجنائزية من أبيدوس
 مشهد تقديم رجل وامرأة 

يرجع  ،من الحجر الجيري عمى لوحة جنائزية مشيد التقديم ُمصور (1) صورة
مصدرىا ربما قادمة من أبيدوس و  ،محفوظة بالمتحف البريطاني .م1تأريخيا لحوالي القرن 

عمى يمين الموحة مثل ىذا المشيد تقديم زوج وزوجتو. ربما يُ  .EA(15) 189برقم تسجيل 
وىو رجبًل  ،الميتذراع ويضع ذراعو األيمن عمى  ،اقصيرً  يرتدي رداءً  واقًفا يظير أنوبيس
 .نحو صدره ذراعو األيمنيضم  وىو ويظير ،وفوقو عباءة )تونيك( طويبلً  يرتدي رداءً 

 وىي تظير بنفس طريقة حركة جسد الرجل ،ُمصورة ةالمتوفا مرأةبجانب الرجل تقف ال
نجد أنوبيس ُمصوًرا مرة أخرى بنفس  مرأةوعباءة. بجانب ال )تونيك( طويبلً  ترتدي رداءً 

 ،طويبلً  يظير أوزير جالًسا عمى كرسي العرش يرتدي رداءً بعد ذلك  .الشكل السابق
 خمف أوزير إيزيس . تظيروعمى رأسو تاج الوضع األوزيري مومياء فيالبشكل ويجمس 
  تجاه أوزير.ابذراعيا األيمن وترفع  ،طويبلً  رداءً ترتدي 

                                                           
(13)

 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 101.  

والجزء العموي منيا  ،تتميز بأنيا مقوسة من أعمى ،في أمثمة الدراسة الموحات الجنائزية من أبيدوس (14)
ويتدلى منو ثعبانين وىما رمًزا لؤلدوات التي كان شمس المجنح وىو رمز لئللو حورس، ُمزين بقرص ال

 وىي تأثيرات مصرية تظير في أعمى الموحة والمشيد. ،يستخدميا حورس إلخافة أعدائو
 ,Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae 99. لممزيد راجع:

(15)
 Susan Walker, Bierbrier .M. L., Ancient faces, 151.  
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مثل تقديم زوج وأيًضا ربما يُ  ،يوجد مشيد آخر لتقديم رجل وامرأة (2) صورة 
يرجع تأريخيا لحوالي  ،يريُمصور عمى لوحة جنائزية من الحجر الجالمشيد  وزوجتو.
 JE(16)مصدرىا من أبيدوس برقم تسجيلو  ،محفوظة بالمتحف المصري .م2القرن 

ترتدي  مرأةلتقف ا وأمامو ،يظير أنوبيس عمى يسار الموحة في ىيئة مومياء  29083
 ،(17)سعف النخيل بشيء يشبووتمسك بيدىا اليمنى  ،وفوقو عباءة)تونيك(  بلً يطو  رداءً 
 يرتدي رداءً  الرجلبجوار المرأة يقف  .صبع السبابة نحو أوزيرإبُتشير بيدىا اليسرى و 

بيده اليسرى إلى  يشيرو  ،وفوقو عباءة ويقبض بيده اليمنى عمى مبخرة )تونيك( طويبلً 
 ،يرتدي التاج األبيضبالوضع األوزيري  فيظير ،أوزيرأما  .بشكل مشابو لممرأة أوزير

 ،ةفوق كبًل من الرجل والمرأ بالمغة اليونانية قشنيوجد كما  .بالصولجان المركبويمسك 
 الموجود فوق الرجل: قشالنو  ،ةيوضح اسم كبًل منيما مع عمرىما عند الوفا

          Φιλλαμμων 

                  η       

 :المرأةالموجود فوق  قشالنو 

           Θραcων ἡ ( αι) 
         Πτολεμα       
                 α 

 .(18)سنة 21راسون أيًضا تدعى بطوليما ث ،سنة 28فيبلمون 

 

 

 
                                                           

(16)
 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 43. 

فيي تمنح لآللية الحيوية  ،كانت النباتات واألزىار من القرابين التي تُقدم إلى اآللية في مصر القديمة (17)
 وكان يرمز لمعمر الطويل عند المصريين القدماء. ،كما كان سعف النخيل ُيقدم لآللية الموتى ،والشباب

 .81 -71 ،قرابين اآللية ،لممزيد راجع: سيمفي كوفيل
(18)

 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 129. 



  12آثار الوطن العربي    دراسات في                         

89 

 مشهد تقديم امرأة وطفل

لحوالي  ورجع تأريخي ،(19)كفن جنائزي مشيد التقديم ُمصور عمى (3) صورة
 (20)5747من سقارة برقم تسجيل هومصدر  ،Pushkinمحفوظ بمتحف .م1منتصف القرن
 ويضع ذراعو األيمن عمى كتف المرأة ،طويبلً  أنوبيس يرتدي رداءً  كفنيسار اليظير عمى 

ومن فوقو )تونيك(  طويبلً  في منتصف المشيد ترتدي رداءً  فتقف مرأةالأما  .المتوفاة
بجانب الطفل  )تونيك(. طويبلً  يرتدي رداءً  ،بيدىا اليمنى طفبًل صغيًرا وتمسك ،عباءة

  ولكنيا غير واضحة في المشيد. ،مسًكا بشعارتويظير أوزير في الييئة األوزيرية مُ 

 مشهد تقديم رجل وصبي 

يرجع  ،عمى لوحة جنائزية من الحجر الجيري مشيد التقديم ُمصور (4) صورة
 برقم تسجيلس مصدرىا من أبيدو و  ،محفوظة بمتحف الموفر .م2لحوالي القرن  اتأريخي

(21)N146. يوجد طفل صغير أمامو و  ،يرتدي نقبة قصيرة عمى يسار الموحة يظير أنوبيس
الرجل بمحية ويظير  ،وعباءة طويبًل )تونيك( ويرتدي كبًل من الرجل والطفل رداءً  ،رجلو 

مرة  بجانب الرجل يظير أنوبيس .بمفافة بيده اليسرى يمسكو  ،ذراعو األيمن برفع ويقوم
جالًسا  بالوضع األوزيرييظير أما أوزير ف .أخرى ُمصوًرا بنفس مظيره في المرة األولى

وتمسك  ،طويبلً  ترتدي رداءً  خمف أوزير تظير إيزيسو  .كرسي يرتدي تاج األتفالعمى 
 تجاه أوزير.ابذراعيا األيسر ترفعو بينما  ،العنخرمز  بيدىا اليمنى

 مشهد تقديم شقيقين
يرجع  ،ية من الحجر الجيريعمى لوحة جنائز  مشيد التقديم ُمصور (5) صورة

برقم  ومصدرىا من أبيدوس ،Merseysid بمتحف محفوظة. م4-1لمقرن تأريخيا

                                                           
وُصورت عمييا مشاىد تقديم الميت ألوزير من خبلل  ،ة من سقارةجاءت العديد من األكفان الجنائزي (19)

ويعتبر ىذا المثال في الدراسة  ،وُعرفت ىذه المشاىد عمى إنيا تصوير لمميت في حياتو ومماتو ،أنوبيس
 الذي صور أنوبيس وىو ُيقدم شخصين ألوزير. ،ىو المثال الوحيد حتى اآلن

 .Olga Vassilieva, Revival of Ancient Egyptian Shroud, 70 لممزيد راجع:
(20)

 Christina Riggs, The Beautiful Burial in Roman Egypt, 339.    
(21)

 Florence Gombert, mobiliers funéraires, 391. 
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رداًء طويبًل )تونيك(  يعمى يسار الموحة يظير الميت يرتد. 1977.109.48(22)تسجيل
بضم ذراعو  يقوم بينما ،صبع السبابة باتجاه أوزيرإشير بويُ  ،يمناألذراعو ويرفع  ،عباءةو 

ذراعو  ُمصور وىو يرفع ،بحجم أصغرآخر شخص يظير بعد ذلك  .هجسد نحواأليسر 
 ،. بعد ذلك يظير أنوبيس يرتدي نقبة قصيرةصبع السبابة نحو أوزيرإوُيشير ب ،األيمن

أسفل  .يظير ُمصوًرا في الوضع األوزيريف أما أوزير .العنخرمز  ويمسك بيده اليمنى
وغالًبا ما يحتوي  ،بدايتو غير واضحة ،مثل في سطرين بالديموطيقيةمُ  قشنالمشيد يوجد 

 أما الجزء المتبقي من النقش: بالميت أو الموتى. مقب الخاصلوا االسمعمى  شقالن
                                                       i.ir.mwt Xn rnpt  22 

        Hna pA-AbA (?) pAy.f sn (?) …. 

شقيقه )؟( .... وبيبوس )؟(  ،. ويستكمل النص22الذي مات عن عمر 
(23)

. 

ويوضح  ،شقيقان ىما الُمصورين الشخصين أن يوضح والجزء المتبقي من النقش
في  ومات قبمو  ،بيبوس ىو الشقيق األصغر لمميت يكون وربماعمر أحدىما واسم اآلخر. 

أو انو مات مع شقيقو في  .معو في المشيد كنوع من إحياء الذكرى تصويره تمف وقت مبكر
 نفس التوقيت.

 مشهد تقديم رجمين
يرجع  ،مشيد التقديم ُمصور عمى لوحة جنائزية من الحجر الجيري( 6) صورة  

برقم تسجيل   مصدرىا من أبيدوسو  ،Merseysidمحفوظة بمتحف  .م4-1تأريخيا لمقرن
 دوجز نقبة القصيرة والتاج المال. يظير أنوبيس في منتصف الموحة يرتدي 55.82.127

 ويضم  ،عباءه يرتدي رجبًل بويده اليسرى يمسك بيا  ،أوزيرباتجاه  رفع ذراعو األيمنوي
  آخر ُمصوًرا بنفس ىيئة الرجل السابق وبجانبو يقف رجبلً  ،نحو صدره أليسراذراعو 

لفقد أجزاء من الموحة. أمام أنوبيس يظير  ،ولكن يظير منو فقط الجزء العموي من جسده
 .ذراعيا األيمنترفع  تقف إيزيس وخمفو ،دوجز ويرتدي التاج الم ،الوضع األوزيريفي أوزير 

                                                           
(22)

 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae,51.  
(23)

 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 162. 
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 ،بداية كل سطر مفقودةو  ،خمسة أسطر بالديموطيقية من نمكو  قشأسفل المشيد يوجد ن
  النقش:الجزء المتبقي من و 

        anx biw  m-bAx  wsir-skr ntr aA nb Abdw        
       ….. r.ir.mwt Xn rnpt ….   
       ….. i.ir.mwt Xn rnpt  22 ….    

حاكم أبيدوس.... الذي  ،اإللو العظيم ،نرجو أن تعيش األرواح أمام أوزير سوكر
 . (24)22الذي مات عن عمر  .…مات عن عمر.... 

 في هيئة مومياء شقيقينمشهد تقديم 

 يرجع ،رمميال الحجر من جنائزية لوحة عمى ُمصور التقديم مشيد (7)صورة  
 CG برقم تسجيل من أبيدوس ،محفوظة بالمتحف المصري .لمعصر الروماني تأريخيا

وأماميا  ،من الخمف مومياءُممسًكا بواقًفا عمى يسار الموحة يظير أنوبيس  .9211(25)
طويل بصنبور تتدفق إناء مومياء أخرى أصغر حجًما. أمام الموتى نجد مائدة قرابين فوقيا 

ونرى زىور حول حامل مائدة القرابين. يظير أوزير بعد ذلك في الوضع  ،(26)منو الماء
 ،يجمس عمى كرسي العرش فوق منصةو  ،ُممسًكا بالصولجان المعقوف والمذبة األوزيري

وتمسك بيدىا اليمنى  ،تظير إيزيس وىي ترفع ذراعيا األيسر وخمفو ،األتفويرتدي تاج 
 التالي: اليوناني قشرمز العنخ. أسفل المشيد يوجد الن

Χρηcἰμοσ ἀγαθοσ ἀωρὸσ, ἐτων δἐκα, καὶ Ἀ μ [......] 

ἀδελθὸσ, ἐτῶν δῦο καὶ μηνὼν ἐπτα. Ἐτελευτη 

cαν οἲ δὺο ἐπἰ τῶν ἐπαγμενῶν ἡμερὼν. Ἀνε 

θηκἐν Cεραπἱδι τωι ἐν Ἀβυτῷι· 

                                                           
(24)

  Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 174. 
(25)

Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 210.  

 ،وبيا ماء من بين القرابين والطقوس التي تُقدم أمام اآللية في مصر القديمة ،كان استخدام األواني (26)
ومن خبلل ىذه المراسم تكون اآللية أول من  ،حيث أن الغرض منيا التطيير لؤلماكن المقدسة والمذبح

 فيو الذي يطير اإللو ويجدد فيو الحيوية ويشبعو. ،ولمماء بشكل عام أىمية كبرى ،يتمتع  بيذه المباركة
 .24 -10،قرابين اآللية ،لممزيد راجع: سيمفي كوفيل
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عمره سنتين  ،أخوه ....و ،سنوات 10وعمره  ،خريسيموس المجيد )الطيب( توفى قبل أوانو
.(27)كرسا إلى سيرابيس في أبيدوس .النسئتوفى األثنان خبلل أيام  .وسبعة أشير  

  مشهد تقديم امرأتين

يرجع  ،الجيريعمى لوحة جنائزية من الحجر  مشيد التقديم ُمصور (8) صورة
 .SAOSE 5برقم تسجيل من أبيدوس ،محفوظة بمتحف ليفربول .م2حوالي القرنتأريخيا ل

صغير في  إناءويمسك  ،طويبلً  يرتدي رداءً  بشكل مومياء يقف أنوبيس الموحة يسار عمى
ذراعيا وتقوم بضم  تقف :ىاألول ،وفي منتصف المشيد توجد امرأتان نوبيسأ أمام يده.

عمى مذبح  البخوربإشعال وكأنيا تقوم  تظير بيافأما يدىا اليمنى  ،صدرىانحو األيسر 
أوزير أما  .(28)ا بإشعال البخور عمى مذبح آخر بجانبياتقوم أيضً الثانية:  ،بجانبياموجود 

 .  (29)يرتدي تاج األتف ويمسكك بالصولجانو  ،فيظير واقًفا في الوضع األوزيري
 ةمشهد تقديم عائم

ترجع  ،ية من الحجر الجيريعمى لوحة جنائز  التقديم ُمصور مشيد (9) صورة  
عمى  .20.2.44من أبيدوس برقم تسجيل ،المتروبوليتان محفوظة بمتحف .م4-1رنقلم

 ،العنخرمز يده اليمنى ويمسك ب ،يمين الموحة يظير أنوبيس ُمصوًرا يرتدي نقبة قصيرة
نرى أربع  أنوبيس واضح. أمامغير  وفوقو شكل آخر ،اليسرى يمسك بيا بشيء مستطيلو 

يرتدي و وىو أصغر الشخصيات الُمصورة  ،طفل يقف أمام أنوبيساألول:  ،أشخاص
ويرتدي عباءة ويمسك بيده  ،حجًما الُمصورة يقف وىو أكبر الشخصياتالثاني:  ،عباءة
وىو  يظيرالرابع:  ،نحو صدره أليمناذراعو طفل آخر يضم وىو  الثالث: ،مشعلب اليسرى

يظير أوزير عمى يسار الموحة  بعد ذلك نحو صدره.ذراعو األيمن ويضم  ،يرتدي عباءة

                                                           
 .31،الموحات الجنائزية وبطاقات المومياء ،ىبة أحمد (27)
وكان  ،ويستدعي أرواح اآللية ،ويعمل عمى نشر السكينة ،ُيستخدم  لطرد الشياطينكان البخور  (28)

 واستمر في العصرين البطممي والروماني. ،استخدامو لمتطيير منذ العصور المصرية القديمة
 .24 ،قرابين اآللية ،لممزيد راجع: سيمفي كوفيل

(29)
 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 19. 
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يوجد  ويرتدي عمى رأسو تاج. ،ُممسًكا بالصولجان المعقوف والمذبة في الوضع األوزيري
 اليوناني التالي: قشالنأسفل المشيد 

     Πεκφςιοσ Ἁρυωτοφω καὶ Παχοφμιοσ  

     ἀδελφοῦ καὶ Τβαῖκιοσ πρσ  

     καὶ Τβαῖκοσ νρω. 

  .(30)وباخوميوس اخيو وتابيكيس األكبر وتابيكيس األصغر ،بيكيسيس بن ىيروتيس

عمى لوحة جنائزية من  ُمصور ربما يمثل أم مع أطفاليا. مشيد آخر (11) صورة
مصدرىا من و  ،متحف ليفربولبمحفوظة  .م4-1يرجع تأريخيا لمقرن ،الجيري الحجر
.  يلتسجبرقم  أبيدوس

(31)
SAOS.E1 مومياءبشكل يقف أنوبيس عمى يسار الموحة، 

شيء يشبو تمسك بيدىا اليمنى ب اةتقف فت الطفل أمام .ذراعيويقوم برفع  يوجد طفبلً  وأمامو
نحو صبع السبابة إوتقوم بتوجيو  ،نحو صدرىا وتضموذراعيا األيسر  ،سعف النخيل

نحو صدرىا واأليسر تضمو  ،تجاه أوزيرابترفع ذراعيا األيمن تقف امرأة بعد ذلك أوزير. 
وضع في ذراعيو يرفع  يوجد طفبًل آخرالمرأة  بجوار .صبع السبابة نحو أوزيرإوتوجو 
مركب ويرتدي تاج الصولجان الويمسك  ،الوضع األوزيريبيقف أوزير  بعد ذلك التمجيد.
 األتف.
 :أمثمة الدراسة في مشاهدالتحميل 

  ألسموب الفنياأواًل: 

بالنحت الغائر فيما عدا ُمنفذة  ،في أمثمة الدراسة جاءت المشاىد عمى الموحات الجنائزية
عمى  ،(3) في صورة المشيد جاء، و جاءت ُمنفذة بالنحت البارز حيث ،(4 ،1صورة )

 بالرسم والطبلء عمى الكتان. كفن جنائزي ُمنفذ

 

   
                                                           

(30)
 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 32. 

(31)
 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae,48.  
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 تقديم أنوبيس لمموتىثانًيا: 

 تؤكد عمى دوره ُيقدم الموتى بعدة طرق وىو ،في جميع المشاىد أنوبيس ظير
 في أنوبيس حيث ظير. خبلل العصر الروماني في العالم اآلخر وتىكحامي ومرشد لمم

 وىو ،(1) صورةفي  ظيرو  ،كحامي ممبلصق ليو  وتىالم يقف خمف وىو ،(4) صورة
 المومياء بذراعيو ىو يدعمو ظير  ،(7) صورة فيأما  .الميت ذراع يضع يده عمىو  بجانبيم

ر ربما يشبو إناء صغيإناء يحمل ( كان 8في صورة ) .قدميا ألوزيرليُ  الخاصة بالميت
وذلك لمتعبير عن دوره في عممية  ،(32)الذي ظير معو في مشاىد التحنيط النطرون
. لمتعبير عن اصطحابيم وتقديميم يمسك بيد الموتى وىو ظير ،(6) صورة في .التحنيط

تعريف اللمتعبير عن  باتجاه الموتىذراعو ظير وىو يقوم بتوجيو ف ،(3) أما في صورة
 ،5أحياًنا ظير وىو يمسك بالرموز المصرية مثل رمز العنخ صورة ) .الموتى وتقديميمب
وظيور العنخ مع أنوبيس في ىذه المشاىد يرمز لمحياة  ،يرمز لمحياة وكان رمز العنخ ،(9

 أنوبيس ىو من يممك مفتاح العبور لمعالم اآلخر.وأن  ،ما بعد الموت
 ستقبال أوزير لمموتىثالثًا: ا

المشاىد الجنائزية معظم كان استقبال أوزير لمموتى ىو االستقبال الُمعتاد لو في 
واتجاه نظره  ،ينتظر الموتى كرسي العرش وىو واقًفا أو جالًسا عمى ،المشاىد في جاءف
تصويًرا  ُيعد وىذا ،واتجاه نظره لمُمشاىد واقًفا ظيرف ،(9 ،5 ،3) صورة. أما في لييمإ

ظير أيًضا في كما  .ظير في العصر الروماني ألوزير في طريقة استقبالو لمموتى جديًدا
ورأسو الجزء العموي من جسده ولكن  ،ىو يجمس عمى الكرسيُمصوًرا و  ،(4 ،1) صورة

في  عند استقبالو لمموتى عد أيًضا من طرق التصوير الجديدة ألوزيروىذا يُ  ،باتجاه الُمشاىد
 . (33)غير ُمتوج فجاء ،بشكل جديد ( ظير5في صورة ) .العصر الروماني

 ومالبس اآللهةمظهر رابًعا: 

 المصري الطراز عمى الجانبي بالشكل ُمصوًرا المشاىد أغمب في أنوبيس ظير
كما ويرتدي المبلبس المصرية مثل النقبة القصيرة أو الطويمة  ،بجسد بشري ورأس ابن آوى

                                                           
(32)

 Christina Riggs, The Beautiful Burial in Roman Egypt,169. 
(33)

 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 110.  
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وىذا التصوير ألنوبيس ربما  ،(34)بشكل المومياء ،(10 ،8 ،2)  صورة ظير أنوبيس في
كذلك من العناصر  .يؤكد عمى استمرار دوره في العصر الروماني مثل تصويًرا جديًدايُ 

ظيور أنوبيس ُمصور مرتين في نفس ىي  ،(4 ،1) صورة الفنية الجديدة التي ظيرت في
وربما أراد صاحب الموحة  ،المشيد خاص بمشاىد تقديم لشخصين ما يكونالمشيد وغالًبا 

 عمى فكرة الحماية.وذلك لمتأكيد  ،ور لكل ميت أنوبيس يحميو ويرشدهأن ُيص

 الطراز عمى الجانبي بالشكل ُمصوًرا أما أوزير فقد ظير في أغمب المشاىد
ويرتدي المبلبس المصرية والتيجان  ،بالوضع األوزيري بشكل المومياء وظير ،المصري
 ،فظير أوزير ُمصور بمبلمح طبيعية ،(3صورة ) في أما .رموزه وظيرت معو ،المصرية

وربما جاء ذلك لمتعبير عن الفكر الديني الجنائزي  ،وبشكل أمامي يشبو تصوير الموتى
 ،7 ،4 ،1صورة ) في جاءت إيزيس كما  أوزير.يصبح وف بأن الميت في العالم اآلخر س

وجاءت في كل  ،ُمصورة بالشكل الجانبي عمى الطراز المصري والمبلبس المصرية ،(6
 كحامية لو. األمثمة تقف خمف أوزير

 تقديس الموتى ألوزيرخامًسا: 

وىي تعبر  ،يدينال عن طريق حركاتفي بعض األمثمة جاء تقديس الموتى ألوزير  
 مون برفع الذراع األيمنو ويق ،وىم يقفون أمام أوزيرفظيروا  ،واالحترامالتعبد  ،التبجيل عن

عادة غير الوىذه  ،(10 ،5 ،2 ،1ورة )صباتجاه أوزير  صبع السبابةإمع توجيو  أو األيسر
يقوم بيا المتعبدون  حيث ،ولكنيا موجود في الديانة اليونانية ،موجودة في التقاليد المصرية

 ،ُمصورين عمى الطريقة المصرية أيًضا ظيروا. كما (35)لآللية والتحية التبجيلعن لمتعبير 
صورة  مثل ي التقاليد المصريةويقومون برفع الذراعين في وضع التبجيل والتعبد الُمعتاد ف

كما قدس  بضم الذراع األيسر باتجاه الصدر. ،(6) صورة في وأحياُنا يقومون ،(10)
 وىي عادة مصرية ،(8صورة )في  البخور عمى مذبحعن طريق إشعال  الموتى أوزير

 . في حاالت أخرى(36)من النوع اليوناني الروماني في المشيد وىذا المذبح الذي ظير
وىذه عادة  ،(7) صورةلمتطيير  يقومون بسكب الماء عمى مائدة القرابين ظيروا وىم

                                                           
(34)

 Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 400. 
(35)

Axel Persson, The Religion of Greece, 70.  
(36)

Aly Abdullah, Graeco-Roman Funerary Stelae, 113-144.   
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 ،2) صورة في غرض ديني وجنائزيليا  يمسكون بنباتات ظيروا وىم وأحياًنا ،مصرية
وظيور  ،المشعل ظير الميت وىو يحمل ،(9في صورة ) .مصرية عادة وىي ،(10

 ستخدم في الطقوس الجنائزيةكان يُ ألنو  ،من التأثيرات اليونانية الرومانيةالمشعل ىنا ُيعد 
 ُممسًكا الميتظير ف ،(4)صورة  فيأما  إلنارة الطريق لمعالم اآلخر. ،اليونانية الرومانية

  .الخاصة بالبراءةوربما المقصود بيا المفافة  ،بمفافة

 مظهر ومالبس الموتىسادًسا: 

وبطريقة  ،صورين بشكل أماميمشاىد أمثمة الدراسة مُ معظم ظير الموتى في 
مثل تسريحات الشعر  ،رومانيةالنانية يو ال شعرالفظيروا بتسريحات  ،طبيعيةتصوير 

 ،تساعد أحياًنا تسريحات الشعر في تأريخ المشاىدو  ،(1)الخاصة بالرجل والمرأة في صورة 
 تسريحاتمشابية لفيي  ،(8 ،2في صورة ) مثل تسريحات الشعر الخاصة بالسيدات

فربما  ،(3) صورة العصر الفبلفي. كذلك وجود المحية الخاصة بالرجل فيب الشعر الخاصة
وىم  ،ظير الموتى أيًضاكما . (37)بظيور المحية الذي تميز ترجع الموحة لعصر ىادريان

التمييز بين توجد صعوبة في ولكن  ،يرتدون مبلبس الحياة اليومية من رجال ونساء وأطفال
لعدم وضوح تفاصيميا الدقيقة في المشاىد والواضح في معظميا  ،أنوع المبلبس المختمفة

فيي غير واضحة  ،العباءةأما  .والعباءة ،الروماني الطويل التونيكمكونة من أنيا 
 (9 ،5 ،4 ،3) صورة فيلكن و  ،تحديد نوعيالذلك يصعب  ،التفاصيل في معظم المشاىد

وىي مستطيمة الشكل ومشابية لمييماتيون  ،(38)من المرجح أنيا عباءة )الباليوم( الرومانية
حيث نجد الرجال واألطفال  ،ونجد تنوع في طريقة ارتداء الرجال واألطفال لمعباءة ،اليوناني

 طريق عن يرتدون العباءة بالطريقة الُمعتادة( 5، 4، 2، 1في صورة )  في بعض المشاىد

                                                           
تمك الموضة التي انتشرت كثيًرا خبلل  ،يظير بمحيةاألول بين األباطرة الذي كان االمبراطور ىادريان  (37)

 القرن الثاني والثالث، وازدادت طواًل بعد ذلك.

 .123لممزيد راجع: عزيزة محمود، النحت الروماني، 
كممتان عامتان في المغة البلتينية تعني كبًل منيما قطعة قماش مستطيمة  Palliumو  Pallaكممتا  (38)

 .ا أو وظيفتيا، ويترادفان مع الكممة اليونانية ىيماتيونالشكل، وتوصف ىذه القطع حسب استخدامي
 .87منى الشحات، قراءة جديدة لممبلبس الرومانية،  لممزيد راجع:
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( يظير فييا الذراع ُممتف 6،9وىناك طريقة أخرى في صورة )، الكتفين أحد تغطية
 .(39) وكأنو محمول بالعباءةوُمغطى 

 وعالقتها بالمشهد الُمصور قوشالنسابًعا: 

 ،لقابيمأ ،سمائيمأساعدت النقوش كثيًرا في معرفة معمومات عن الموتى منيا  
كما  .وصفاتيم ،عمارىم عند الوفاةأ ،الموتى في المشيد ما بينصمة القرابة  ،صفاتيم

الميت أو أكثر  عمى اسم يةنالنقوش اليونا حتوتاو  ، النقوش باليونانية والديموطيقة تجاء
ولكن  ،شير إلى سيرابيسيُ ل باليونانية الُمدونجاء النقش  في بعض األحيانو  ،من ميت

كان  وىذا يدل عمى أن في ذلك الوقت ،المصريالشكل بوالموتى المشيد ُيصور أوزير 
 ،التسامح الديني لمبطالمةوحدث ىذا بسبب سياسة  ،أوزير وسيرابيس ما بينيوجد تساوي 

األفكار  ما بيناالمتزاج  عمى السياسة هساعدت ىذو  ،ومن بعدىم الرومان في مصر
  .(40)الدينية

جاءت في مشاىد يظير بيا الموتى ُمصورين عمى ف ،أما النقوش الديموطيقية  
التقاليد المصرية مع اليونانية  ما بينيدل عمى االمتزاج وىذا  ،الطريقة اليونانية الرومانية

 ،الموتىعمى أسماء وأعمار وألقاب النقوش في بعض األحيان ىذه حتوت وا ،الرومانية
 .وأحياًنا أدعية ألوزير بأنو اإللو العظيم حاكم أبيدوس

ألن في ىذه الفترة كان  ،وجد صعوبة في تحديد جنسية الشخصيات الُمصورةتو  
وليذا السبب جاءت األسماء  ،سماء يونانيةأىناك ميل متزايد بين المصريين نحو اتخاذ 

سماء أوذلك ألن أصحابيا اكتسبوا  ،ائق المصرية واليونانيةفي الوث بشكل عام مختمطة
 وىو ،يوجد سبب آخر لصعوبة تحديد جنسية الشخصياتكما  .لمتشبو بأصحابيا يونانية

لعناصر ا أن واتضح ،عن طريق الزواج بين عناصر المجتمع المختمفةالدم اختبلط 
  .(41)وغيرىم بالتدريج ييننيوناوكانت النتيجة زيادة تمصير ال ،األجنبية اختمطت بالمصريين

 
                                                           

(39)
 Christina Riggs, The Beautiful Burial in Roman Egypt, 88.   

(40)
  Mark Smith, Following Osiris, 401-402. 

 .178 ،الرومانية اإلمبراطورية ،مصطفى العبادي (41)
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 نتائج البحث

كثر من شخص ميت ألوزير في نفس أل أنوبيس مشاىد تقديم الموتى من خبلل تقديم -
جديدة مشاىد  حتى اآلن ىي ،بشكل منفصل عن المحاكمةو  ،المحظة ونفس المشيد

كما جاءت ىذه  فكرة مصرية األصل.، وجاءت من العصر الروماني مع بدايةظيرت 
 .ألوزير العبادة مراكز أىم ألنيا ،المشاىد بشكل خاص من أبيدوس

ربما  ،طويمة في العصر الروماني اتتدل ىذه المشاىد عمى استمرار عبادة أوزير لفتر  -
بما تجمعيم صمة قرابة أو ر أغمب المشاىد كانت لتقديم موتى و  ،م.4استمرت حتى القرن 

أم مع أطفاليا وعائمة مكونة من شقيقين  ،شقيقين ،توفيي مشاىد لتقديم زوج وزوج ،معرفة
 .يممعظميم تعرفنا عمييم من خبلل النقوش الُمصاحبة لو  ،وأطفاليما

والفن اليوناني الروماني  ،الفن المصري القديم ما بينيظير في ىذه المشاىد االمتزاج  -
 ولكنيا احتوت عمى تقديم القرابين ألوزير ،الموتى فقطتقديم المشاىد عمى  ىذه لم تقتصرو 

شعال وقياميم بطقوس التطيير بالماء و  ،ىمن خبلل الموت  البخور.ا 

تصوير اآللية المصرية بشكميم  من خبلل اىدظيرت التأثيرات المصرية في المش -
ظيرت أيًضا و  ،وظيورىم وىم يمسكون بسعف النخيل ،والموتى بشكل المومياء ،المصري

 وتقديم الموتى لمقرابين وقياميم بالطقوس ،الديموطيقية نقوشالالتأثيرات من خبلل ىذه 
في أوضاع التعبد وذلك من خبلل حركات اليدين  ،عمى الطريقة المصرية الجنائزية

  .والتبجيل لآللية

تسريحات التأثيرات اليونانية الرومانية من خبلل تصوير الموتى ومبلبسيم و ظيرت  -
صبع إشارة بإلكذلك حركات اليدين في أوضاع التعبد با ،اليونانية والرومانيةالشعر 
غير ُمتوج في  وظيوره ،تشبو الموتى ةوجو طبيعي بمبلمح تصوير أوزيرأيًضا و  ،السبابة

مع  المشعلوظيور  ،عمى الطراز اليوناني الروماني المذابح ظيورو  ،بعض المشاىد
واألسماء  اليونانيةالُمدونة ب قوشووجود الن ،لديانة اليونانية الرومانيةبا خاص وىو ،الموتى
  .اليونانية
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أوزير  ما بينفي ىذه المشاىد ىي المطابقة التي حدثت  المتبادلة من أىم التأثيرات -
بينما النقش اليوناني  ،وسيرابيس في ذلك الوقت. من خبلل تصوير أوزير بالشكل المصري

وىذا يدل عمى أن مكانة كبًل من أوزير وسيرابيس كانت  ،في أبيدوس يشير لسيرابيس
 متساوية في العصر الروماني.

أو يين نيوناولكن ربما يكونوا  ،من الصعب تحديد جنسية الموتى في ىذه المشاىد -
وجود النقوش  ، معلبعضيم واألسماء اليونانية ،مبلبسالنظًرا لطريقة التصوير و  ،رومان

ألنيم في بعض األحيان  ،ولكن أيًضا ربما كانوا مصريين ،بعض األحيان اليونانية في
  .اليونانية المغة وتعمم بعضيم ،يونانيينكانوا يتشبيون بال

 كان الروماني العصر في الموتى أعمار متوسط أن عمى دليبلً  ىذه المشاىد قدمت -
 .كبيرة معدالت ذات األطفال وفيات كانت كذلك .واألوبئة األمراض بسبب ،منخفًضا

اليونانية  الدينية العقائد في المصري الديني الفكر تغمغل عمى عد ىذه المشاىد دليبلً تُ  -
بمظيرىم  اليونانية والرومانية، ظيور شعوب الحضاراتوترتب عمى ذلك  ،والرومانية

 لآللية المصرية.ومبلبسيم، وىم يتعبدون 
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The Representation of "Presenting the Dead to Osiris" 

Scenes in Egypt during the Roman Period 

Takwa Amany Abdelmonaiem


 

Abstract: 

This research deals with the funeral scenes that appeared 

frequently in Egypt during the Roman period; in which Anubis, the 

guide of souls and the protector of the dead, presenting the innocent 

dead, after the trial to Osiris. In this context, it is meant to presenting 

the dead here, presenting more than one deceased to Osiris in the 

same scene.  

The main research problem is the lack of ancient Egyptian 

written sources that dealing with these scenes, because the absence 

of these scenes and their interpretation even in the book of the dead, 

meanwhile, the available information was only from archaeological 

sources. According to the aforementioned, the research presents 

some examples, where there is diversity in the depiction of the dead 

and the gods, with the mixing of ancient Egyptian art with Greek and 

Roman art. Moreover, the research is using the analytical and 

descriptive methods in studying these scenes; in order to know the 

origin and the beginning of its appearance, the Greek and Roman 

influences on them, besides the Egyptian influences.   

Keywords: 

Representation Scenes of the dead  Anubis  Osiris Roman 

period.  
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