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  بين التقميد والتجديد ألفراد خالل العصر المتأخرااإلضافات األجنبية عمى نقب 

 تامر فهيم، مفيدة الوشاحي ، هيثم حامد 

 جامعة الفيوم -كمية السياحة والفنادق 

 الممخص

نتاج المالبس سواء كانت ىذه المالبس لقد تفردت الحضارة المصرية  القديمة بعراقة صناعة الغزل والنسيج وا 
صنعت لممموك أو األفراد من خامة الكتان فقط طوال فترة التاريخ المصرؼ القديم وبرع في استخداميا فأصبح ىناك 

ألثرية سواء من كتابات نوع من القماش لممموك يعرف بالكتان الممكي الفاخر ونوع أخر لألفراد، وتقدم الشواىد ا
ونقوش أو تماثيل ممكية عثر عمييا في المقابر مدػ براعة المصرؼ القديم في نسج وزخرفة مالبسو. وقد اختار 
الباحث النقبة في مصر القديمة لما ليا من إنتشار كممبس رئيسي ساد لممموك واألفراد في مصر القديمة وأصبح 

ف البحث إلى إبراز أىم اإلضافات األجنبية التي وجدت عمى النقبة المصرية رمزًا لمحضارة المصرية القديمة. وييد
خالل العصر المتأخر خاصة مع وجود توسعات لإلمبراطورية المصرية ثم ضعف ىذه اإلمبراطورية خالل عصر 

موا اإلنتقال الثالث ووقوع مصر فريسة عمى يد مموك ضعاف مما نتج عنو تدخالت أجنبية من الميبين الذين حك
خالل عصر األسرة الثانية والعشرين ثم النوبيين خالل األسرة الخامسة والعشرين وكذلك الفرس خالل األسرة السابعة 
والعشرين وال ييتم الباحث بالجانب السياسي بل بإظيار الجانب الفني الذؼ كان لو آثر واضح عمى إمتزاج بعض 

حتى نياية األسرة  22فترة التي سيتناوليا الباحث من األسرة العناصر المصرية ببعض اإلضافات األجنبية خالل ال
بالتطبيق عمى النقبة المصرية ليتتبع تطورىا واإلضافات األجنبية التي تمت عمييا لألفراد، حيث قاموا بتبني  30

 النقبة المصرية ولكن بإضافات تميزىم .

 الفرس -النوبيين -لميبينا -األجانب -العصر المتأخر -األفراد -النقبةالكممات الدالة: 

 مقدمة

حترافو  (1)تشير كل الدالئل األثرية والتاريخية معرفة المصريين القدماء لمممبس صناعة وا 
يؤكد ىذه الصناعة من أقدم الصناعات التي مارسيا المصرؼ القديم و  حيث تعد  (2)والنسيج الغزل
، حيث ُعثر عمى العديد من (3) الحديثمعصر الحجرؼ التي تعود لاألدلة والشواىد األثرية ذلك 

وحضارة  (5)دير تاسا والبدارؼ  وحضارة (4)األقمشة التي تدل عمى ذلك مثل حضارة الفيوم )أ(
                                                           

(
1
) Volbach, W.F., Early Decorative Textiles, Berlin, 1969, p. 7. 

 تامر، فييم، أزياء تماثيل المموك واألفراد حتى نياية العصر المتأخر: دراسة أثرية تحميمية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية السياحة 2
 .42- 20والفنادق، جامعة الفيوم، ص 

(
2

 .3، ص9989تبة المحبة، رءوف حبيب، الغزل والنسيج في مصر القديمة، مك( 

(
3

بتوصيفها على إنها  Crowfootوتقوم  ،ُعثر على قطعة من القماش داخل إناء صغير في منطقة الفيوم ومصنوعة من الكتان لقد( 

وللمزيد من المعلومات عن هذه القطعة  ،Sبرم الخيوط بها على هيئة حرف  ، وقد تمبوصة لكل خيط 25-22قطعة من نسيج الكتان بها 

 انظر:
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يخص لم يكون وجود النقبة أما عن النقبة والتي ىي محور البحث فيجد الباحث أن  .(6)حموان
مالبسيم التي ظيروا بيا منذ أقدم المموك فقط بل إمتد ليشمل األفراد أيضًا ويصبح أحد أىم 

 أو الزخرفة. التصميم العصور وحتى نياية العصر المتأخر بكل أنماطيا سواء من حيث

النوع البسيط الذؼ فظير  ت النقب في البداية بسيطة من حيث التصميم والزخرفةوُجد لقد  
مية كبيرة من القماش النوع المركب الذؼ يحتاج كثم تطورت النقبة وأصبحت من  ُيمف حول الجسم

ودقة في الصناعة، أو من حيث الطول حيث ظيرت النقب القصيرة التى تبدأ من عند الوسط 
وتصل حتى الركبتين، أو النصفية الطويمة والتي تغطى الجزء السفمي من الجسم حتى عصب 

كثيرة من  الساق، أو من حيث طريقة الزخرفة المتبعة والتى كانت تشبو النقبة الممكية في أحيان
حيث وجود الثنيات والطيات أو وجود كتابات تحمل ألقاب صاحب النقبة وغيرىا من الزخارف، 
ومن حيث الخامة حيث كانت ىناك درجات متفاوتة من الكتان ذكرت في نصوص المصرؼ القديم 

النسج.  فرق فييا بين الكتان الممكى وبين أنواع أخرػ من الكتان تميزت أليافيا بالخشونة وعدم دقة
 يى تمنذ أقدم العصور وأصبحت ىي الممبس المحبب ليم وأصبحوظمت النقبة لألفراد تتطور 

تدل الشواىد األثرية عمى قدم إرتدؤاىا ، و (7)القاعدة األساسية لتطور وظيور أؼ ممبس بعد ذلك
مجموعة من حاممي األعالم أمام  من خاللظيرت النقبة القصيرة مع بداية األسرات  لألفراد حيث

يرتدون النقبة القصيرة ذات الشريط األمامي دون زخارف وحزام يربط النقبة  (8)موكب الممك نعرمر
بعقدة ظاىرة وىذا ىو الشكل األول والبدائي لمنقبة البسيطة والقصيرة فوق الركبة والتي ال تخاط 

اتجاه الساعة وىي طريقة عكس طريقة لف لألفراد ولكن يتم لفيا من اليمين إلى اليسار عكس 
لقد ظير األفراد خالل الدولة الحديثة بالنقبة سواء البسيطة كمجرد رداء  .(9)النقبة الخاصة بالمموك

يغطى الجزء السفمى من الجسم وفي أحيان أخرؼ تظير كممبس معقد من حيث التصميم ووجود 
                                                                                                                                                                          

Caton-Thompson, G. and Gardner, E.W., Neolithic Industry of the Northern Fayum, JRAI 56, London, 

1946, p. 23; Caton-Thompson, G. and Gardiner, E.W., "Desert, Fayum", RAIBI, London, 1934, p. 46.      

                                                    

(
5
) Brunton, G and Caton-Thompson, G., The Badarian Civilization and Predynastic Remains near 

Badari, BSA 46, London, 1928, p. 11-23. 
 

 .63-58، 56 -53زكي سعد، الحفائر الممكية بحموان، بدون تاريخ، ص ( 5)
7
Erman, A., Life in Ancient Egypt, 1971, London, p. 201. 

2
بأنيا سيدة ترتدؼ التنورة القصيرة  Fairservisولكن أشار  ،تو ىو كاتبيبأن ما يتقدم الممك في الوجو الخمفي لصال ةأشار فانديي لقد 

نيا ممكة  نو ليس كاتب. نعرمر زوجة الممكو وا   وا 

Vandier, J., Manuel d‟archaeologie, I, 1958, p. 598; Fairservis, W.S., "A Revised View of the Narmer 

Palette", JARCE 28, 1991, p.11-12, fig 6-7. 
9
 Simpson, W.K., op.cit., p. 40; Fairservis Jr. W.S., op.cit., p.12. 
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بسيطة دون ممبس أخر أو مركبة مع  ممبس أخر معو يتداخل معو، فأصبحت النقبة تظير إما
حتى تغطى الجزء العموؼ من الجسم  Bag-Tunicمالبس أخرػ مثل الصدار العموؼ أو العباءة 

وقد استمرت نقب األفراد خالل عصر . وأصبحت ىي السمة المميزة لمنقبة خالل الدولة الحديثة
واستمد الفن  (30 – 25األسرة ) وحتى نياية العصر المتأخر 10(24- 21األسرة ) االنتقال الثالث

آنذاك في الفترة ما بين األسرة السادسة والعشرين حتى نياية األسرة الثالثية طابع استعادة مجد 
 ، والنماذج التي يقدميا الباحث من تماثيل(11)الماضي وروحة بكل ما تحممو الكممة من معاني

ية األسرة الثالثين متضمنة عصر حتى نيا ون عشر و التعود منذ بداية األسرة الحادية  ولوحات
االنتقال الثالث والعصر المتأخر، والتى تؤكد عمى استمرار النقبة لكن بشكميا القديم الذؼ يرجع 

تمثل النقبة القصيرة فوق  (12) عمى الدولة القديمة حتى في طريقة زخرفتيا وربطيا حول الجسم
الركبة والميدعة السفمى والتي ال يظير منيا سوػ الشريط الذؼ يكون ساتر لمعورة وىو الرداء أو 

 .(13).النقبة الذؼ كانت موجودة منذ ظيور النقبة في بدايتيا خالل األسرة الثانية لألفراد

 تطور النقبة المصرية لألفراد حتى نهاية العصر المتأخر

النقبة بأنيا قطعة من القماش تمف حول الوسط لكيي تغطيى الجيزء السيفمى مين الجسيم ُتعرف 
وأحياًنييا تغطييي الجسييم كمييو وفييي ىييذه الحاليية تبييدأ ميين عنييد الصييدر وليييا عييدة طييرق فييي تثبيتيييا عمييى 

لقيد ُعرفيت النقبية الممكيية باسيم الشيينديت  .(14)كتفيينالجسيم إميا بحيزام عنيد الوسيط أو حمياالت عنييد ال
ولكين كمييا تتيرجم إليي  ،متنوعية أشيكالب Sndit ظييرت فيي النصيوص المصيرية القديمية كما جياءت

                                                           
10

Fazzini, A., Egypt Dynasty XXII to XXV, E.J.Brill, Leiden, New York, 1988, P54; Kitchen, K., The 

third intermediate period in Egypt (1100-650 BC), 3rd Ed. Warminster: Aris Phillips Limited, 

Warminster, 1996 

(
9

، رسالة دكتوراه غير 30 :27مفيدة حسن الوشاحي، الفنون في عصر الصحوة األخيرة لمحضارة المصرية القديمة، عصر األسرات ( 
 .20-18، ص 1998جامعة القاىرة،  -ثارآلمنشورة، كمية ا

محفوظ بالمتحف المصرؼ بالقاىرة  26األسرة  يرتدؼ النقبة القصيرة ذات الميدعة السفمي تمثال كبير الموظفين منتومحات( 2)
JE.36933. 

Saleh, N - Sourouzian, H., op.cit., 1987, nr. 246; PM, II, 1972, p. 151; Legrain, G., Statues et Statuettes, 

C.G, III, 1925, 55-87, pl. 44-45. 

(
3

األمثمة الخاصة بنقب األفراد التى ظيرت منذ بداية األسرات وظيرت اما مقفولة من األمام أو مفتوحة وليا ميدعة سفمى كساتر راجع ( 
 .30وحتى نياية األسرة 21يا منذ بداية األسرة لمعورة والتى عاد استخدام

14
Vogelsang - Eastwood, G., op.cit.,1993, p. 53 
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والتيييي تعنيييي قطعييية مييين القمييياش الطويمييية أو   &   شييينديت أو شيييندؼ
 15القصيرة والتي تستخدم لتغطية الجزء السفمي من الجسم لمرجال

 (16)وىنييييياك اخيييييتالف حيييييول كيفيييييية ارتيييييداء وصيييييناعة مثيييييل ىيييييذا النيييييوع مييييين النقيييييب، فتيييييذىب
Riefstahl  في رأييا بأن النقبة ىي عبارة عن قطعة مستطيمة تمف حول الجسم ويكون ليا حافة أو

ذىب بعيدًا خطوة وأنتج العدييد مين األنمياط واألشيكال  Bonnet (17)اثنين من أركانيا السفمية، ولكن
 (18)في محاولة لمتوصل إليى كيفيية عميل ىيذه النقبية وكيفيية عميل الثنييات عميى أحيد الجوانيب، وتيرػ 

Eastwood  بييأن النقبيية ىييي قطعيية مسييتطيمة ميين القميياش ولكيين بييدون نياييية أو طييرف وأن الطييرف
يييتم ولكيين عنييد لييف أو طييي القميياش حييول الجسييم يمكيين أن  Riefstahlالييدائرؼ الييذؼ تحييدثت عنييو 

عمى األقل يتم لفو حول الوسط ثم يتدلى عند الفخذين فإن النقبة تسحب مين جانيب واحيد فقيط حتيى 
 ظير النقبة بالشكل المطموب.ت

 ويمخص الباحث تطور النقبة المصرية لألفراد منذ ظيورىا وحتى نياية الدولة الحديثة:  

منييذ بداييية عصيير األسييرات وحتييى نياييية الدوليية  حيييث سييادت لألفييراد ألفببراد ل النقببب البسببيطةأواًل: 
صحاب الميين البسييطة واليدرجات اإلجتماعيية المنخفضية وذليك خيالل الدولية أل الوسطى وقد سادت

تفرعيت النقبية  الحديثة حت نياية العصر المتأخر وقد وجد منيا عدة أشيكال خيالل ىيذه الفتيرة ومنييا
 إلى عدة أنماط ولكنيا تندرج تحت مسمى النقب البسيطة.

كممبس واحد ييتم ارتدائيو بمفيرده يغطيى الجيزء السيفمى مين الجسيم  نقب قصيرة مقفولة من األمام -أ
وظييير بشييكل كبييير لمتماثيييل الجالسيية فييي ىيئيية الكاتييب أو فييي جمسيية عادييية وكييذلك لمكينيية خييالل 

 .(  (0) )شكل رقم العصر المتأخر

ليييا شييريط عمييى الكتييف األيسيير وتكييون الحماليية قطرييية عمييى  نقببب قصببيرة مقفولببة مببن األمببام -ب
 .( 5)شكل رقم  الصدر وظيرت من خالل مجموعة من الكينة يقومون بطقس فتح الفم 

                                                           
15

 Kamal, A.B., "Les Noms des Vétements, Coiffures, Chasseurs Chez les Ancient Égyptien Comparés 

aux Noms Arabes", BLE 10, 1917, p. 94-126; Hall, R., Egyptian Textiles, Aylesbury, 2001, p. 7. 
16

 Riefstahl, E., Patterned Textiles in Pharaonic Egypt, Brooklyn, 1944, p. 3. 
17

 Bonnet, H., Die Ägyptische Tracht bis Zum Ende des Neuen Reiches, Leipzig, fig. II-III. 
18

Vogelsang - Eastwood, G., op.cit., 1993, p. 55. 
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لييا ميدعية سيفمى تشيبو نقبية المميوك، حييث أصيبحت النقبية الممكيية يمكين ارتيداؤىا  نقب قصيرة -ج
ألفييراد منيذ الدوليية الوسييطى وظييرت ميين خييالل والتيي اسييتمرت منييذ بدايية الدوليية الحديثيية مين خييالل ا

)شكل رقبم واستمرت حتى نياية العصر المتأخر أو أن تكون الميدعة من األمام وليس تحت النقبة 
(0)  ). 

تبدأ من عند الوسط وتصل حتى عصب السياق حييث ظييرت فيي تماثييل جالسية  نصفية طويمة -د
 .  (0( 5)شكل رقم )  الكاتب أو تماثيل جالسة في ىيئة عاديو عمى كرسي العرش عمى ىيئة

حول الرقبة وانتشرت خالل الدولية الحديثية لمجموعية مين التماثييل فيي  نقب طويمة لها حماالت -ه
 .( 3( 5)شكل رقم  )ىيئة الكاتب أو نقبة ليا حماالت طويمة تصل حتى وسط الجسم

ستمرت حتى عصر اإلنتقال  لألفراد النقب المركبة ثانيًا: والتي تعود إلى بداية الدولة الحديثة وا 
وقد اعتبرت من أحد المالمح اليامة لتطور النقبة التى تخص األفراد خالل الدولة الحديثة  الثالث

وذلك لما أضافو الفنانين عمى ىذه النقب من تصميمات جعمتيا معقدة الشكل ويظير منيا عدة 
 ((.0)شكل رقم ) أشكال مختمفة

 

 ثالثًا: نقب األفراد خالل العصر المتأخر

خييالل فتييرة عصيير االنتقييال الثالييث وحتييى نياييية العصيير المتييأخر النقبيية نقييب األفييراد وتظييير 
القصييرة المقفوليية ميين األميام والتييي ال تتعييدػ أن تكييون عبيارة عيين قطعيية مسيتطيمة ميين القميياش تمييف 

تمثل أحد األشخاص وىو يرتدؼ نقبة مقفولة من  (19)م بسيطحول الوسط ويتم ربطيا من األمام بحزا
تمثييل نفييس النقبيية السييابقة ألحييد  (20)األمييام نقييش عمييييا مجموعيية ميين األسييطر بالكتابيية الييروغميفييية،

ظييرت النصيفية ، كميا األشخاص في ىيئية الكاتيب وعميى النقبية كتيب مجموعية مين األسيطر الرأسيية
ن تركييزت بشييكل كبييير خييالل  الطويميية خييالل فتييرة االنتقييال الثالييث و حتييى نياييية العصيير المتييأخر وا 

                                                           

(
5

ومحفوظ بالمتحف  ،عصر االنتقال الثالث -22يعود لألسرة يرتدؼ النقبة القصيرة ليا حزام عريض وعمييا كتابات  تمثال لموزير حور( 
 .JE.37512المصرؼ بالقاىرة 

- Bongionni, A and Croce, M., op.cit., 2001, p. 224; Legrain, G., Statues et Statuettes de Rois et les 

Particulars, III, 1925. 

محفوظ  -26يرتدؼ النقبة القصيرة ليا حزام عريض وعمييا كتابات  األسرة اح أمنحتب بتتمثال الكاىن المرتل في ىيئة الكاتب  (6)
 :ولممزيد راجع ،JE.37341بالمتحف المصرؼ بالقاىرة 

- Bongionni, A and Croce, M., op.cit., 2001, p. 230; Legrain, G., Statues et Statuette, CG, I, 1906. 
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العصيير الصيياوؼ حيييث ظيييرت ميين  خييالل التماثيييل التييي تقييدم ناووسييًا كقربييان وىييي ترتييدػ النصييفية 
وك خيالل الدولية ثم تظير النصفية الطويمة ذات الجزء المثمث البارز التى ظيرت لمممي، (21)الطويمة 
 .(22)الوسطى

وقد ظمت النقبة بكل أنواعييا سيواء القصييرة والطويمية منيذ بدايية األسيرة الحاديية عشير وحتيى 
ن كانت قد أخذت مالمح وممييزات نقيب المميوك  نياية األسرة الثالثين ويتم ارتدائيا بواسطة األفراد وا 

الزخرفيية الييذؼ اتبييع ميين حيييث الطيييات أو خييالل الدوليية القديميية ميين حيييث الشييكل الخييارجي وأسييموب 
ن كان في بعض األحييان أراد الفنيان التنوييع فيي إضيفاء شيكل لمثنييات عميى ىيئية خطيوط  الثنيات وا 

 رأسية تأخذ شكل التضميعة وظمت تمعب الدور الديني المطموب منيا.

العشيرين وقد ظير الكثير من كبار رجال الدولة خالل األسرة الخامسة والعشرين والسادسية و 
ثييم يظييير أحييد  ،(23)بيييذه النقبيية القديميية والتييي ليييا ميدعيية سييفمى وليييا حييزام مسييتطيل بييدون زخييارف

الميوظفين راكيع وىيو يرتييدؼ النقبية الممكيية والتييي تتكيون مين جييزء يميف حيول الوسييط مين اليسيار إلييى 
مسيتوػ  ، وحتيى عميى(24)(0شبكل رقبم )ام عنيد الوسيط ليربط ىيذه النقبية ز اليمين ثم ميدعية سيفمى وحي

الخدم فقد ظييرت النقبية الممكيية التيي كيان يرتيدييا المميوك فيي الدولية القديمية مميا ييدل عميى أن ىيذه 
الفتيرة كانيت تحيياول اسيتعادة كيل أمجيياد الماضيي مين فنييون حتيى المالبيس التييي كيانوا يرتيدونيا سييواء 

 (25)المموك أو األفراد

                                                           

( تمثال واقف ألحد الكينة المدعو جد إيس إيوف عنخ يرتدؼ نقبة طويمة تبدأ من عند الوسط حتى نياية الساق يعود عمى األسرة 3)
 ومحفوظ بالمتحف المصرؼ بالقاىرة. السادسة والعشرين

العصر المتأخر المتحف  -27المثمث الشكل، يعود لألسرة يرتدؼ نقبة قصيرة ذات الجزء األمامي حور -دػ-با تمثال الكاىن (4)
 المصرؼ بالقاىرة.

 ومحفوظ بالمتحف المصرؼ بالقاىرة. 25يعود لألسرة  يرتدؼ النقبة القصيرة ذات الميدعة السفميتمثال واقف لموزير نس با مدو  (9)
(

3
 25يعود عمى نياية األسرة  قصيرة ذات الميدعة السفميراكع يرتدؼ النقبة التمثال أحد كبار الموظفين المدعو نخت حور إم حب  (

 ومحفوظ بمتحف الموفر. 26سرة ألوبداية ا
Spiegelberg, W., "A Bronze Statue of Cake – Carrier", JEA 16, 1930, p. 73-74. 

(
4

صغيرة مدببة الشكل والنقبة مزخرفة بخطوط رأسية والميدعة بخطوط عرضية  ةتمثال واقف ألحد الخدم يرتدؼ النقبة القصيرة ذات ميدع( 
 .ولممزيد راجع ،بمندن Charles Rutherstonومحفوظ ضمن مجموعة  26وليا حزام غير مزخرف ويعود ىذا التمثال لألسرة 
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د الكثييير ميين الشخصيييات التييي وقييد حيياول الممييوك خييالل فتييرة العصيير الصيياوؼ تخميييد وتمجييي
وزييير الممييك زوسيير فقيياموا بتمثيمييو وىييو جييالس يرتييدؼ ( 26)رأوا فييييا شخصيييات عظيميية مثييل إيمحتييب

نقبة قصيرة مقفولة من األمام ، ثم يظير تمثال ألحد الكينة راكع يصمى ويرتدػ نقبة قصيرة مقفولة 
زوز رأسييية تظييير كتضييميعة عمييييا زخييارف عبييارة عيين خطييوط أو حيي (27)(3شببكل رقببم )ميين األمييام  

بنصيفية طويمية  المدعو بادؼ أميون نيب نسيوت تياوؼ ويظير تمثال آخر ألحد الكينة المدعو  لمنقبة.
ثييم تظييير النقبيية  (28) تشييبو المالبييس الفارسييية ممييا يييدل عمييى اسييتيراد أفكييار جديييدة خييالل ىييذه الفتييرة

فظيير أحيد األشيخاص راكيع يقيدم ناووسيًا يرتيدؼ  (29)بشكل آخر ظييرت عمييو خيالل الدولية الوسيطى
نقبة طويمة ثم ربط طرفيا تحت الصدر وتدلى أحد األجزاء منيا عمى اليمين ثم برز جزءًا أخر منيا 

 نتيجة عدم تساوؼ أطرافيا عمى اليسار.
 

 

 اإلضافات األجنبية عمى النقب المصرية خالل العصر المتأخر:
 

 المصرية لألفراد . اإلضافات الميبية عمى النقب5

 رصدىا منذ تم التأثيرات الفنية الواردة من الخارج، المصرؼ وجود بعض شيد الفنلقد 
عصر بداية األسرات وربما قبل ذلك بقميل، والسبب الرئيسي وراء ىذه التأثيرات إما العالقات 

رػ عمى المص الطالع الفنان أتت بأفكار جديدة نتيجة الحضارية بين مصر ودول الجوار التي
فأصبح الفنان  اإلمبراطورية، في عصر الدولة الحديثة بعد اتساع حجم العالم الخارجي خاصة

 األجنبية البمدان بيا فنون  الفنية التي تميزت بالعادات والتقاليد واألساليب المصرػ عمى دراية أكثر

                                                           

(
9

 ،خرأالعصر المت 26التمثال يعود لألسرة  تمثال إيمحتب جالس وىو يرتدؼ النقبة القصيرة حتى الركبة والمقفولة من األمام، وىذا( 
 .1، لوحة رقم 11، ص 1994سموػ ىنرؼ، المرجع السابق،  -كفاية سميمان  -.CG.38045ومحفوظ بمتحف المصرؼ بالقاىرة 

(
2

 .لينبر متحف  -العصر الصاوؼ  -األسرة السادسة والعشرين -تمثال كاىن راكع يصمي يرتدؼ النقبة القصيرة المقفولة من األمام( 

- Spieleberg, W., op.cit.,  1930, p. 73-74. 

 -األسرة الخامسة والعشرين-تمثال واقف ألحد الكينة المدعو بادؼ أمون نب نسوت تاوؼ يرتدؼ النصفية الطويمة ذات التأثير الفارسى (5)
 .المتحف المصرؼ بالقاىرة

(
6

 -يرتدؼ نصفية طويمة مربوطة  أعمي  يعموىا عباءة واسعة والقضية تمثال راكع بسماتيك سانيت المشرف عمى أعمال الممك الذىبية( 
 وفن النحت انظر: لعصر المتأخرالتى تعود ل وللمزيد عن التماثيل CG.726 محفوظ بالمتحف المصرؼ بالقاىرة 26خالل األسرة 

-Bongionni, A., op.cit., 2001, p. 216                                                                                 
Bothmer, B.V., Egyptian Sculpture of the Late Period, New York, 1960; Josephson, J,A., "Egyptian 

Sculpture of the Late Period", JARCE 34, 1997, p. 1-20; Bothmer, B.V and Müller, H.W and 

Meulenaere, De H., Egyptian Sculpture of the Late Period: 700 B.C to A.D. 100, Brooklyn Museum, 

1980. 
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بغزو اليكسوس  بدأ الثاني ىو الغزو األجنبي لمصر، والذؼ بيا أحيانا في أعمالو، والسبب فتأثر
 البدو قبائل من كانوا مألني امرب المصرؼ  نلمف جديدا يضف مل أنو إال30 في عصر االنتقال الثاني

 .بالفعل بيةاألجن التأثيرات بعض جدتفو  المتأخر مميزة، أما في العصر فنية ليم ثقافة ليس
 

والعشرين، يبقى ىناك بعد تناول الباحث لتصوير المموك الميبين خالل عصر األسرة الثانية 
سؤال ىام البد من اإلجابة عميو ىو ىل الفنان المصرؼ القديم قام بتصوير المموك الميبيبن 
بمظيرىم الحقيقي أم إنو كما يشير بعض العمماء قد أضاف بعض السمات والصفات المصرية 

روا عمى عمى مظيرىم األجنبي أؼ بمفيوم آخر قام بتمصير تصوير المموك الميبيبن لكي يظي
وىنا يصبح الباحث في حيرة عند مناقشة ىذه األراء  31األثار المصرية بشكل يتقبمو المصريين.

حتى يستطيع الوصول لنتيجة عن مالبس األجانب من الميبيبن المموك واألفراد بصفة عامة خاصة 
حوالي ستة  عددىا وأن اليبيبن لم يكونوا قبيمة واحدة بل تفرعوا من عدة قبائل  وعشائر حيث وصل

         التمحو tHnw التحنو وعشرين، وكان بعضيا كبير العدد لو وجود وكيان منظم مثل
tmHwمن شعوب البحر الذين استقروا في  بعضيم كان الريبو، كما أن  أو والميبو  شالمشوا و

النصوص  ذكرىا إال في فييا قبائل، وىناك بعض القبائل الميبية التي لم يرد المنطقة وكونوا
ضمن النقوش، وىناك قبائل لم تظير في النقوش  المصرية، بينما البعض اآلخر منيم ظير

 32.الحديثة خاصة األسرة التاسعة عشر عصر الدولة المصرية إال في
 

عمى الصدر،  التحنو تتألف من شريطين عريضين من الجمد يتقاطعان ت مالبسفقد كان
جانبو غمد  ألشرطة وحزام مزين بخطوط أفقية عمىوطوق عريض حول الرقبة تتدلى منو بعض ا

لباسيم  أما التمحو فكان 33ستر العورة ويتحمى الرجل بذيل حيوان األمام بجرابجمدؼ وينتيي من 
                                                           

 لحضارات الشرق األدنى القديمالمعيد العالي  ناجي نجيب ميخائيل، بوبسطو خالل عصر األسرة الثانية والعشرين، دكتوراه غير منشورة، 30
  .وما بعدىا ۵۷، ص ص ۶۰۰۲الزقازيق  -
31

فيي حيين ييرػ آخيرون أن الفنيان المصيرػ ليم  الصيفات الممييزة لألجانيب، فيي تصيوير أن الفنان المصرؼ قيد أخطيأ أحيانياPritchard يرؼ  
ويمسيون، الحضيارة المصيرية القديمية، ترجمية  جيون ، لممزييد راجيع: األجانيب أيية سيمات ليم تكين موجيودة فيي مظييرىم الحقيقيي يضيف لصيور

الفارسيييي، ترجمييية حسييين  جييييمس ىنيييرؽ برسيييتيد، تييياريخ مصييير مييين أقيييدم العصيييور إليييى الفيييتح۷۰۵ص  ،(۵۰۰۷أحميييد فخيييرؽ، ) القييياىرة 
 .وما بعدىا ۷۸۷(، ص ص ۵۰۰۰الطبعة الثانية، ) القاىرة  كمال،

 

32
الدولة الحديثة في مصر العميا، ماجستير  عصر المصرية في المعابد جدران ىشام أحمد فييد، دراسة تحميمية لمناظر األسيويين عمى 

أمينة السوداني، المرجع  (2) .وما بعدىا ۵۸۰، ص ۵۰۰4الزقازيق  -القديم  لحضارات الشرق األدنى غير منشورة، المعيد العالي
  .بعدىا وما ۵۵۰السابق، ص ص 

 الروماني،وحتى بداية العصر  برقة السياسي واالقتصادؼ من القرن السابع قبل الميالد (، تاريخ1987، )الثرما دعبد الحميرجب  33
 .23 ص ،قاريونسمنشورات جامعة  بنغازؼ،
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أما .34تمف الخصر وكذلك عباءة مصنوعة من جمود الحيوانات نقبةلمعورة أو  جرابيتألف من 
ن مالبسيمالميبو فكانوا يمبسون تحت العباءة بداًل من  تكاد  جراب ستر العورة قميصا يعمو الركبة وا 

 شوش يمبسون جراب العورة الذؼ يقتصر لبسو عمى البالغين مناتشبو مالبس المشوش غير أن الم
 35الرجال والنساء دون تميز في المركز االجتماعي.

 
ذا وقصر لقد تميزت النقبة الميبية بأنيا قصيرة تمتد من وسط الجسم حتى فوق الركبة، ى  

طول النقبة أدػ بالتبعية إلى ظيور جراب العورة بشكل واضح، ىذا النمط الذؼ لم يكن ظاىرًا في 
النقبة المصرية قد ضير مميزًا لمنقبة الميبية عن غيرىا، أما ما يخص الزخارف عمى النقبة فقد 

وط عرضية متعرجة تميزت النقبة الميبية في بادغ األمر بالزخارف اليندسية البسيطة عمى ىيئة خط
كما يمكن شرح بعض اإلضافات الميبية عمى النقبة المصرية من خالل  36.(6شكل رقم ))زجزاج( 

بعض لوحات األفراد خالل األسرة الثانية والعشرين ويبدأ الباحث بشرح الموحة المحفوظة بمتحف 
حة فيي عبارة عن (، أما أبعاد ىذه المو 7شكل رقم ) XI-646مدينة كراكوف في بولندا تحمل رقم 

والثالثة والعشرون  ن سم تقريبًا. وترجع ىذه الموحة إلى فترة األسرة الثانية والعشرو  X 25سم  23
عنخ عمى يمين الموحة يقدم القرابين لإللو رع حور آخت  –اف  –ق. م، ويظير ايو  715 – 945

الجالس عمى اليسار وأمامو مائدة القرابين ويظير أعمى الموحة اإللو رع ناشرًا جناحيو عمى جانبي 
عنخ مرتديًا نصفية طويمة شفافة يعموىا نقبة قصيرة  –اف  –الموحة. يالحع الباحث وجود ايو 

سط، كما نجد حزامًا متدلى من الكتف األيمن حتى الجانب األيسر تصل إلى الركبة معقودة من الو 
 37عنخ. –اف  –لجسم ممتصقًا بالنقبة ايو 

 

                                                           
34
 .32ص  قاريونس،منشورات جامعة  الوافي، بنغازؼ  معبد الكريت دمحم  ،اإلغريق في برقة األسطورة والتاريخ (،1911فرانسوا شامو  
35
 .317(، تاريخ الحضارة الميبية، بنغازؼ، وزارة الثقافة، والمجتمع المدني، ص 2013الصويعي، )عبد العزيز  

36
 Tiradritti, F., Ancient Egypt; Art architecture and history, (London 2002 ), p. 108; Berman, L. M. and 

Letellier, B., Pharaohs: Treasures of Egyptian Art from the louvre, (Oxford 1996), p. 76; Markoe, G., 

Phoenicians: Peoples of the Past (London 2000), p. 37, fig. 3; Ward, W. A., The Role of the Phoenicians 

in the Interaction of the Mediterranean Civilizations, JAOS 92, no. 2 ( 1972 ), pp. 310f; Bosse, K., Die 

Menschliche Figure in der Rundplastik der Ägyptischen Spätzeit von der XXII. bis zur XXX. Dynastie, 

(Glückstadt-Hamburg 1936), p. 54, Nr. 140; Heidi, S., Investigating Ethnic and Gender Identities as 

Expressed on Wooden Funerary Stelae from the Libyan Period (c. 1069-715 B.C.E.) in Egypt, London, 

(2007), P 117.  
37

 Schulz, R., and Seidel, M., Egypt. The World of the Pharaohs, (Cairo 1998), p. 284, fig. 23. Ziegler, C. 

and Amiet, P., Tanis: L‟art des Pharaons (Paris 1987), pp. 160ff. Bothmer, B. V., Egyptian Sculpture of 

the Late Period, 700 B.C. to A.D. 100, (New York 1960), figs. 109, 111, 116. Fazzini, R. A.," the Chapel 

of Osiris Heqa-djet in the Amun Precinct at Karnak", University of Toronto and the University of 

Binghamton, p. 209, pl. XVII, 4.  
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 (8كما يوجد لوحة أخرػ تبين بعض اإلضافات الميبية عمى النقبة المصرية شكل رقم )
 X 20سييم  2775وأبعادىا  EA 37899ىذه الموحة محفوظة بالمتحف البريطاني ورقم تسجيميا 

 –ق.م، ويظير نخت  850 – 950في الفترة ما بين  21/22ترجع ىذه الموحة لألسرة سييم تقريبًا، 
 Sp nوىو يقدم الموتس لإللو رع حور آخت وخمفو ابنتو    nxt f mutموت  -إف 

Ast  شب ان است ويظيران يتعبدان لإللو حورس، ويظير عمى يسار الموحة اإللو حورس جالس
يرتدػ الشخص عصبة مربوطة عمى الرأس كما يوجد و  ممسكًا بيده عصا الحكا والواس والنخخ.

، كما (Egyptian Cone) يوضع فوق الرأس يبعث بالرائحة العطرة مخروطيفوق الرأس شكل 
 منتصف الساقنتيي عند تالوسط و  مربوطة عند ة طويمةشفاف عباءة يتدلى عمى كتفي الشخص

بزخارف  تعموىا العباءة، ىذا وتتميز العباءةأعمى الركبة حتى كذلك يرتدػ الشخص نقبة قصيرة 
 38.عمى شكل ثنيات وخطوط طولية

إن ىذا التقميد لم يكن معروفًا عند المصريين خالل العصر السابق لمعصر المتأخر عصر 
تقال الثالث، حيث كان من المعروف أن افراد الدولة الحديثة استطاعوا ارتداء النقب الممكية التي اإلن

تشبو النقبة التي كان يرتدييا مموك الدولة القديمة، وحيث اننا نجد نمطين جديدين في الممبس الذؼ 
بالنقبة وانما كان يرتديو صاحب الموحة. إن الحزام المتدلي من عمى الكتف األيمن لم يكن مرتبطًا 

دائمًا ما يرتبط بالعباءات التي ظيرت خالل الدولة الحديثة، حيث اننا نجد دائمًا ما كانت العباءة 
مربوطة من عمى الكتف ولكن في ىذه الموحة التي ترجع لمعصر الميبي نجد الفنان قد دمج بين نمط 

لموحة، ومن المعروف أن فن النحت العباءة المربوطة من عمى الكتف والنقبة التي يرتدييا صاحب ا
ىو تجسيد لمواقع فربما كان ىذا النمط من الممبس منتشرًا في تمك الفترة كنتيجة النصيار الممبس 
الميبي واندماجو مع النقبة المصرية الذػ تميز بوجود حزام متدلى من عمى الكتف. لقد كان من 

قبة حتى تمكن من ظيور الزخارف عمى النقبة المعتاد أن يرتدػ األفراد النصفية الشفافة أعمى الن
خاص  مصرؼ يتميز ىذا الممبس بتأثير ولكننا نجد صاحب ىذه الموحة يرتدػ النقبة أعمى النصفية. 

، وقد استطاع النساج أن يدمج وظيفتين تصل إلى أعمى الركبة التيالنقبة القصيرة  فييتمثل 
لقطعتين من المالبس إلى قطعة ممبس واحدة وىي العباءة الشفافة التي قامت بدورين وىما تغطية 
منطقة الصدر بالنصف العموؼ من العباءة وبعد ربطيا من الوسط أصبح النصف السفمى ليذه 

                                                           
38 Heidi, S., Investigating Ethnic and Gender Identities as Expressed on Wooden Funerary Stelae from 

the Libyan Period (c. 1069-715 B.C.E.) in Egypt, London, (2007), P 117. 
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صرؼ فوق النقبة. إن ىذا النمط من العباءة العباءة تعمل عمل النصفية الطويمة التي كان يرتدييا الم
عصبة الرأس تعتبر من أىم التأثيرات األجنبية عمى لم يظير إال خالل العصر المتأخر كما أن 

إال بعد انخراط المجتمع  لمرجال عمى الكتف المتدلية العباءة الشفافةظير تكذلك لم  المصرؼ الممبس 
 39.المجتمعات األخرػ المحيطة بو في المصرؼ 

 . اإلضافات النوبية عمى النقبة المصرية لألفراد0

 40عند تولى المموك الكوشيين زمام األمور في مصر خالل األسرة الخامسة والعشرون،
كانت لدييم الرغبة فى تغيير الحياة السياسية و اإلجتماعية لممصريين بل وأقنعوا الشعب المصرؼ 

، وقد تبنى حكام المموك 41رية بمجدىا الغابرآنذاك بأنيم سيستعيدوا أمجاد اإلمبراطوية المص
الكوشيين الفن كوسيمة لمتعبير عن نواياىم فظيروا في نقوش المعابد بمالبس المموك المصريين وىم 

مما كان لو أشد األثر في نفوس المصريين  42يؤدون الطقوس ويحرقون البخور أمام األلية المصرية
ويشير الباحث في ىذا الجزء إلى اإلضافات النوبية أو الكوشية  43ولم يعتبروىم غزاه بل منقذين.

التي ظيرت عمى نقب األفراد خالل األسرة الخامسة والعشرين كأحد اإلضافات األجنبية عمى النقبة 
  المصرية.

  Nubian skin loincloth الجمدية 44الميدعة 0.5

                                                           
39 39

Kamal, A.B., "Les Noms des Vétements, Coiffures, Chasseurs Chez les Ancient Égyptien Comparés 

aux Noms Arabes", BLE 10, 1917, p. 94-126; Hall, R., Egyptian Textiles, Aylesbury, 2001, p. 7; 

Vogelsang - Eastwood, G., op.cit.,1993, p. 53; Riefstahl, E., Patterned Textiles in Pharaonic Egypt, 

Brooklyn, 1944, p. 3; Bonnet, H., Die Ägyptische Tracht bis Zum Ende des Neuen Reiches, Leipzig, fig. 

II-III; Vogelsang - Eastwood, G., op.cit., 1993, p. 55. 
40

  K. Liszka, ‘Foreigners, Pharaonic Egypt’, In B. Rogers (ed.), the Encyclopedia of Ancient History 
(London, 2013), pp. 2710-2793; R.G. Morkot, ‘Studies in New Kingdom Nubia 1: Politics, Economics and 
Ideology: Egyptian imperialism in Nubia, Wepwawet 3(1987), pp. 29-49. 

41
 T. Schneider, „Foreigners‟, In W. Wendrich(ed.), Egypt: Archaeological evidence and Cultural 

Contexts Egyptian Archaeology (London), 2010, pp.143-63; Bresciani, E., Foreigners. In S. Donadoni. 

(ed.), The Egyptians, Chicago, (1997), pp.221-53.;Kitchen, A., The Third Intermediate Period in Egypt 

(1100–650 BC), 3rd edition, 1986, Warminster: Aris & Phillips Ltd, p.531 

42 Ebied, A., Tamer Fahim, T., Non-royal Nubian Clothing Representations during the New Kingdom 

and the Kushites Twenty-Fifth Dynasty, Article 3, Volume 1, Issue 1, Winter and Spring 2018, Page 56-

76. 
43

 Vogelsang-Eastwood, G. 1993.Egyptian Pharaonic Clothing.10-11, Petrie recorded that the leather 

loincloth was common in the pan-graves at nearby Dispolisparva, Petrie, W.M.F., Dispolisparva; the 

cemeteries of Abadiyah and Hu, 1899, London, 1901, p.51 
44
إن الميدعة ىي ىو عبارة عن غطاء بسيط في تكوينو يستخدم كساتر لمعورة جزء منو يمف حول الوسط والباقي منو يمف  

 ، لممزيد راجع: بين الفخذين
Vogelsang - Eastwood, G., Patterns for Ancient Egyptian Clothing, 1993, p. 10. 
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ان وحرم إرتداء أؼ مالبس لم يكن المصرؼ القديم يرتدؼ مالبسو اإل المصنوعة من الكت
وقد عرف النوبيين منذ أقدم العصور وىم  45مصنوعة من الجمد أو الصوف إلعتقاده بعدم طيارتيا.

يظيرون في نقوش المقابر والمعابد بمالبس جمدية تغطي العورة وخاصة من الجنود انظر شكل رقم 
ية حيث ظير في نقوش مقابر ( ىذا النوع من المئزر من الجمد متجذر بعمق في الثقافة النوب9)

قبل الميالد. مما قد يشير إلى أن ظيور  1600-2300المجموعة الثالثة في مقابر أديندان حوالي 
أن المئزر الجمدؼ كان  Vogelsang46مئزر الجمد كان قبل المصرؼ. عمى سبيل المثال، وقد أكد 

المفضل لمنوبيين في مصر. يشير التمثيل الفني ألمنحتب الثاني وىو يرتدؼ مئزًرا جمدًيا في مقبرة 
خن آمون إلى أن ىذا الثوب سمة مميزة لميوية النوبية وتمثيل الممك عمى أنو انتصار عمى النوبة 

وقت سابق إلى تأثير اليكسوس  ىذا القماش في Hayesوا عالن ىيمنتو عمى النوبة، وقد أرجع 
خالل الفترة االنتقالية الثانية. فيما يتعمق بوظيفتو، ىناك العديد من اآلراء، عمى سبيل المثال، رأػ 

Schiaparelli47  48أن الكينة قد يرتدون ىذا المئزر أثناء طقوس فتح الفم فقط. وأشارJéquier 
أن الوظيفة من ىذا الفستان كان  Vogelsangإلى المئزر الجمدية كجزء من الزؼ العسكرؼ ، وأكد 

 .غير واضح

 

  Nubian broad Apron المئزر النوبي العريض 0.0
إن المريمة أو ما يعرف بالميدعة ىي عبارة عن قطعة قماش مصرية كانت تمبس تحت  

التنورة من خالل عصر الدولة القديمة. كما تم ارتداؤىا فوق النقب كعناصر زخرفية كشرائط طويمة 
وقد اعتمد األفراد الكوشيين ىذا  49أو مثمثة لألفراد من خالل عصر  القديمة إلى العصر المتأخر،

الحزام العريض بزخارف وألوان زاىية وتم وضعو عمى النقب من األمام. لقد فضموا نوعين من 
                                                           

الصوف أو الجمد إال مع نياية العصر المتأخر مع التأثر بالكثير من الحضارات وتدىور الحالة  لم يعرف المصريين القدماء 45
 ولكن لم يتخمى عن إرتداء الكتان بسبب إعتقاده بإرتباط الكتان بأوزوريس الممفوف بالكتان، لممزيد راجع:  األقتصادية

Marilina, B., Virtual Environments and Web Community in Archaeology: Theban Tomb 14 as Case 

Study, in:  Galina A. Belova and Sergej V. Ivanov (Eds.) Achievements and Problems of Modern 

Egyptology: Proceedings of the International Conference Held in Moscow on September 29 October 2, 

2009, Moscow: Russian Academy of Sciences, Center for Egyptological Studies, 2010, p. 40-48. 
46 Vogelsang-Eastwood, G., op.cit, 1993, p.29; In addition to the leather garments found in Egyptian 

context, a, see; Adams, W.Y., Nubia: Corridor to Africa, London, 1977; see also; William, B., C-group, 

Pan-Grave and Kerma remains at Adindan Cemeteries T, K, V, Chicago, 1983, p.65 
47

Schiaparelli, E., IL librodeifunerali, Turin, 1881-1890, p. 30; Hays, W.C., The scepter of Egypt, II, New 

York, 1959, p.19 
48

 Jéquier, G., "Un piéce du costume Militaire", in: RE 32, 1910, p.173-174. 
49

   Vogelsang-Eastwood, G., op.cit, 1993, p.32-33; Daressy, G., Fouilles de la Vallée des Rois 1898-

1899, Cairo, 1902, p.60.     
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المئزر: أحدىما كعنصر منفصل مع وشاح طويل، واآلخر كمئزر مع خطوط ممونة يرتدونيا فوق 
نورة. وقد ظير النوبيين في النقوش المصرية التي سبقت األسرة الخامسة والعشرين وىم يرتدون الت

تم العثور عمى العديد من الصور  50(.10مئزًرا كعنصر زخرفي فوق قطعة قماش أخرػ )شكل 
لمثل ىذا الثوب، وأمثمة تعود لمعصر المروؼ مروية تعكس تطور المريمة النوبية في موقعين في 

أن   Fischerة، وىما قصر إبريم وجبل عدا، والتي تعكس تطور المئزر النوبي. اقترح فيشرالنوب
ىناك عالقة بين ارتداء ىذا المئزر ذات الحواف الصدفّية خالل عصر الدولة الوسطى من قبل 

وأشار إلى أن عدًدا من الرجال الذين تم تصويرىم في مشاىد معارك  51رجال من أصل نوبي.
ية عشرة في مقبرة أنتيف كانوا في الواقع مرتزقة نوبيين وأن مآزرىم كانت شكاًل من األسرة الحاد

 أشكال الشفرات التي تغطي المنطقة التناسمية )كساتر لمعورة(.
 عباءات نوبية ذات أحزمة عريضة 0.3

كما فضل النوبيين عنصر أخر من المالبس التي تعد إضافة أجنبية عمى الممبس  
المصرؼ وىي العباءات التي تشبو النقب المصرية ولكنيا طويمة ذات أحزمة عريضة، وقد شرحت 

Vogelsang  ىذا النمط بأنو من المالبس النوبية التي ظيرت قبل األسرة الخامسة والعشرين والتي
اسع يتم لفو حول الجسم بطول ىندسي ممفوف حول الخصر مثل الحزام ثم تتكون من وشاح و 
(. يرتدؼ حاممو الجزية النوبيون في قبر ىوؼ سترة قصيرة بأكمام قصيرة 10يتدلى ألسفل )شكل 

ووشاح طويل. الوشاح الطويل ذو الزخارف الوردية ىو سمة بارزة في األزياء النوبية. يبدأ كحزام 
 52سر، ثم يمتف حول الخصر كحزام قبل أن يتدلى ألسفل كشرابة أمامية.قطرؼ عمى الكتف األي

 
 .  اإلضافات الفارسية عمى النقبة المصرية لألفراد3

                                                           
 عصر االضمحالل األول كا،ست  مقبرةاألول من  المنظرفوق نقبة  مرتدين الميدعة يصور اثنان من رماة السيام النوبيينبوجد منظر  50

عصر االضمحالل  تيفي، ا قصيًرا ومئزًرا من عنخقميصاً مرتدًيا  شخص يرتدؼ نقبة قصيرة بمئزر أخضر، بينما يصور المشيد اآلخر
 للمزيد راجع:  األول

Tiradritti, Fr., Pharaonic renaissance: archaism and the sense of history: exhibition, Cankered Dom, 

Ljubljana, 2008, p.49-50, see also; Josephson, J., “Archaism”, in D. Redford, ed., The Oxford 

Encyclopedia of Ancient Egypt, 1, Oxford, 2001, p.109–13. 
51

 Fischer, H.G., "the Nubians Mernceries at Gebelein during 1st intermediate", in: Kush IX, 1961, p.44-

80; Vogelsang-Eastwood, G., op.cit, 1993, p.33, fig 3:2. 
52

 Vogelsang- Eastwood, G., op.cit, 1993, p.131-132, fig 8:1, 2; Russmann, E., "Mentuemhat Kushite 
Wife (Further Remarks on the Decoration of the Tomb of Mentuemhat, 2)", in: JARCE34, 1997, p.21-
39; Russmann, E., "Relief Decoration in the Tomb of Men-tuemhat TT 34", in: JARCE 3, 1994, p.1-19. 
For the knot, see Staehelin, E. "Untersuchungen Zur Ägyptischen Tracht im Alten Reich", in: MÄS 8, 
Berlin, 1966, p.54-5. 
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 53لم ُيعرف الكثير عن األزياء المصرية أثناء الغزو الفارسي في األسرة السابعة والعشرين،
ولم يكن الفرس بالتأكيد عمى دراية بالفن المصرؼ مثل النوبيين، لكنيم اعتبروىم غزاه حقيقيين 
لمصر ، لذلك يبدو أن الحرفيين المصريين تجاىموا التأثيرات الفارسية عمى الفن، حاول المصريون 

سية، لكن بعض جاىدين الحفاظ عمى أزياءىم التقميدية بمالمحيا الرائعة بعيًدا عن التأثيرات الفار 
مع الحاكم الفارسي، ظيروا مع األزياء المصرية  54المسؤولين المصريين الذين عمموا كمتعاون 

بالذوق الفارسي ألسباب مختمفة، عمى أؼ حال، فقد كشفت لنا ىذه األمثمة أسموًبا جديًدا لمزؼ الذؼ 
بح ىذا المصطمح الذؼ أصبح مألوًفا خالل األسرة السابعة والعشرين باسم "البالط الفارسي"، أص
  55يستخدمو العديد من العمماء إلسناد األشياء إلى األسرة السابعة والعشرين.

إن الزؼ المصرؼ الخاص لم يتأثر بالفارسية، وأن جميع العناصر الغريبة مرتبطة باألجانب 
الذين يعيشون في مصر والذين تميزوا في ىذا بإضافة عناصر تمثل حضاراتيم عمى النقبة 

أنو إذا بذل الفرس جيوًدا لتبني الفن المصرؼ ، فإن المصريين بالتأكيد لم " Cooneyافترض  .56صريةالم
يردوا اإلطراء من خالل إظيار اىتماميم بالجمال الفارسي ألنو حتى مع بذل الجيد األكثر شاقة ، يمكن فقط تتبع 

تتعمق  Cooneyكون وجية نظر "، قد ت أثر ضئيل لمتأثير الفارسي في المنتجات المصرية ىذه المرة
بالتأثيرات الفارسية العامة عمى بعض المنتجات المصرية المقبولة، لكن األمر يختمف قمياًل مع 
األزياء، ألن األزياء المصرية تعتبر ىوية عرقية. لذلك، خالل الغزو الفارسي، يمكننا أن نجد 

قط ما فعمو المصرؼ، عمى الرغم األزياء المصرية في الذوق الفارسي حيث كان الفرس يكررون ف
 من براعة وذوق أكبر، قبل عدة قرون.

                                                           
قبل الميالد واستمرت تقريًبا حتى القرن  525بدأت الحمقة األخيرة من تاريخ مصر الطويل مع الغزو الفارسي من قبل قمبيز في عام  53

صر، ولكن في نفس الوقت تبنت مصر العديد من األفكار واالبتكارات األجنبية خالل الخامس، ومن المعروف أن مصر استوعبت غزاة م
فترة جديدة. ظيرت ىذه األفكار بوضوح في الفن واألزياء نتيجة لتوسع اإلمبراطورية. جادل كوني بأن مصر في تراجع معاناة غزوات 

خارف من ىؤالء الغزاة، وربما ترفضيم عن قصد لصالح الحنين الكوشيين واآلشوريين والفرس، ولم تظير مصر أؼ رغبة في استعارة الز 
 ، لممزيد راجع:المتزايد إلى فنيا الخاص في الفترة السابقة

 

Cooney. John D., "the Portrait of an Egyptian Collaborator", in:  The Brooklyn Museum Bulletin, 15 No, 

2, 1954, Brooklyn, p.1-16; Cooney. John D., op.cit, 1954, p.1-16; Chimko, Corey J., "Foreign Pharaohs: 

Self-Legitimization and indigenous reaction in art and literature", in:  JSSEA 30, 2003, p. 15-43. 
54
منشورة، كمية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، ىيثم حامد، شخصيات مصرية ودورىا أثناء حكم الفرس في مصر، رسالة ماجستير غير  

 .79-74، ص 2018
55

  Shubert, S.B., „Realistic Current in Portrait Sculpture of the Saite and Persian periods in Egypt‟, in: 

Society for the Study of Egyptian Antiquities, Toronto 19, 1993, p.27- 47; Mysliwiec, K., Royal 

portraiture of the Dynasties XXI-XXX, Mainz am Rhein, 1988, p.73-75, pl.LXVII-LXIX; Chimko, Corey 

J., „Foreign Pharaohs: Self-Legitimization and indigenous reaction in art and literature‟, in:  JSSEA 30, 
2003, p. 15-43. 
56

 Fahim, T., Late Egyptian Costumes in Persian Taste, Journal of Faculty of Tourism and Hotels, 

Fayoum University, Vol. (10), No. (2/2), September, 2016 p. 450-468 
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ويسوق الباحث بعض األمثمة ألشخاص مصريين يظيرون بمالبس مصرية عمييا عناصر  
وسمات فارسية، حيث يظير تمثال بتاح حتب بالزؼ الفارسي الذؼ تبناه المسؤولون المصريون 

لبالط الفارسي، ولحكم جيدًا عمى زؼ بتاح حتب في تحت حكم الحكام الفارسيين لتقميد مالبس ا
(، يجب أن نعرف تطور أزياء مصرية لألفراد خالل العصر 11تمثالو في متحف بروكمين )شكل 

من الواضح أن بتاح حتب كان يرتدؼ ثوبين عاديين كالىما يتبع أسموب المالبس التي  57المتأخر.
يتكون الجزء الرئيسي من العباءة من رداء طويل سادت لألفراد خالل األسرة السابعة والعشرين. 

ممفوف أو نقبة )تنورة( تغطي جسده من أعمى الثدؼ مباشرة إلى الكاحل؛ وقد تم تثبيت الرداء في 
 مكانو بسمسمة من الطيات والتداخالت ممثمة بوضوح عند الحافة العموية. 

 

ضافة لممالبس المصرية حيث  تم تشكيل كولة الرقبة بشكل ويعد ىذا الثوب تطوًرا جديًدا وا 
إلى حد ما في النحت المصرؼ عندما صنع التمثال الحالي، حيث تم تمثيمو   58سميك وكأنيا قالدة

ألول مرة في التماثيل في األسرة السادسة والعشرين. لقد قيل بشكل معقول أن ىذا الرداء كان قطعة 
مصرؼ. باإلضافة إلى العباءة الطويمة من الثوب العادؼ الذؼ تم قبولو أخيًرا في مرجع النحت ال

التقميدية، يرتدؼ بتاح حتب سترة أو قميًصا ضيًقا ال يظير منو سوػ الجزء العموؼ واألكمام. ىذه 
األكمام ىي األكثر إثارة لالىتمام، ألنيا تفاصيل جديدة في األزياء المصرية تظير ألول مرة في 

ة والعشرين. تم تثبيت األكمام عمى الكوع لكن النصف التماثيل القميمة المعروفة من األسرة السابع
السفمي يتوىج بشكل حاد وينتيي بنياية مدببة. لم تكن األكمام الفضفاضة معروفة في مصر قبل 
الفترة الفارسية، فقد حدثت في فساتين الدولة الحديثة المتقنة، لكن األمثمة السابقة انطمقت مباشرة 

، ولم يتم دمجيا مطمًقا مع األكمام المالئمة. كم سترة بتاح حتب من الكتف، ووصمت إلى المرفقين
 ىو ابتكار من النحت المصرؼ من الفترة الفارسية.

 التحميل والنتائج

كانت عنصًرا أساسًيا  الجسم،ُتعّرف عمى أنيا قطعة قماش ممفوفة حول النصف السفمي من  النقبة
التاريخ المصرؼ باإلضافة إلى مرتبة أو مكانة حسب فترة  اوشكمي اطولي تاختمف في مالبس الرجال

                                                           
57

  Cooney. John R., „The Portrait of an Egyptian Collaborator‟, in:  The Brooklyn Museum Bulletin, 15 

No, 2, 1954, Brooklyn, p.1-16, fig 1-2, see also; Chimko, Corey J., „Foreign Pharaohs: Self-

Legitimization and indigenous reaction in art and literature‟, in:  JSSEA 30, 2003, p. 15-43, fig 1-2; 

Daressy, G., Recuill de Travaux Relatifs a la Phililogie et A L` Archéologie Égyptiennes et Assyrians, 

1958, XVII, p.114, no.129. 
58

  Cooney. John D., „the Portrait of an Egyptian Collaborator‟, in:  The Brooklyn Museum Bulletin, 15 

No, 2, 1954, Brooklyn, p.1-16, fig 1-2. 
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المتميزة"، " و "التقميدية" النقبة إلىيمكن تمييز  النقبةطريقة لف  ، ىذا ومن خاللصورالفرد المُ 
 " موجودة في ثالثة أطوال: النقبة التقميديةكانت "

  .تغطي الجسم من الخصر إلى الركبة قصيرة، -1
  .أحياًنا تصل إلى الكاحمين عضمة الساقنياية تمتد من الخصر إلى  طويمة، -2
صل أحياًنا إلى تو  نياية عضمة الساقمتد من أسفل الثديين إلى ت نصفية طويمة متدلية -3

                           .الكاحمين
بقائيم في مكانيم عن طريق   طرف القماش في الجزء العموؼ  إدخالتم لفيم جميًعا حول الجسم وا 

كما ىو موضح بالجدول ، وكثيًرا ما تم تأمينيم بحزام بعرض مختمف ة رباطبدون عقدمن النقبة 
 .تمك النقبة تختمف في الطريقة التي تم ربطيا بياالسابق، 

كما  لصاحب التمثال وتحديد مكانتو بالتصنيف التفصيميلمباحث  تسمح إن طريقة ربط النقبة 
النصفية  النقبة، وأفضل دليل عمى ذلكوالتطوير الذػ يطرأ عمى  أيًضا التغيير المتزامن توضح

 كبير مرة أخرػ خالل فترةانتشرت بشكل الوسطى ثم  دولةالتي ظيرت ألول مرة خالل الالطويمة 
كان  خالل عصر الدولة الحديثة( ، و 10شكل رقم ) 26تمثال امنحتب من األسرة  المتأخر العصر

النقبة  كما أن ،إلضافة إلى حزام طويلمن خالل عقدة ممفوفة بارزة با النصفية الطويمةربط  يتم
تكون متدلية، بارزة و  عقدةىي تمك التي تحتوؼ عمى  العصر المتأخرالفريدة واألكثر شيوًعا في فترة 

عن أسالفيم في  تستطيع أن تميز أفراد العصر المتأخرالمتأخر  العصر لنقبة ةالمميز إن العقدة 
 .الوسطى الدولة

وغالبًا ما  أمامي بوجود مئزر ة حول الفخذين وتتميزقماش ممفوف قطعةعبارة عن المتميزة النقبة 
كنوع من التنوع في  تغير شكمو من شبو منحرف إلى مدبب ىذا المئزر، يكون تحت الشنديت

، في ذات حواف ضيقة قميالً  ميدعةعمى لوحة  التقميدية النقبةومع ذلك، يجب أن تحتوؼ الزخرفة 
بعد ذلك في العصور  ارتداء الشنديتيرتدون شنديت، ولكن تم  قديمةالدولة ال كان مموك البداية

وخاصة في العصر المتأخر وأدل مثال عمى ذلك  المسؤولين بعض كبار من قبلالالحقة 
 .25منتومحات حاكم إقميم طيبة خالل األسرة 

الوسط لفيا حيث أن معظميا ال يوجد بيا عقدة في  معرفة طريقة صعبال من المتميزةالنقبة إن 
 نستطيع من خالليا استنتاج طريقة ربطيا.
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النقبة والشنديت بأنواعيم المختمفة مما أتاح لمباحثين  قديمالمصرؼ الفنان الصور  وعمى كل حال لقد
 لمتمييز بينيم وتصنيفيم. والدارسين الفرصة

 األشكال

 

 نقبة قصيرة

(1) 

 

 نصفية طويلة

(2) 

 

 نصفية طويلة

(3) 

 

 
  شنديت الدولة القديمة

 شنديت العصر المتأخر

 

 
( تطور شكل النقبة البسيطة لألفراد مع الميدعة من عصر الدولة القديمة وحتى العصر 2شكل رقم )

 المتأخر ، تصميم الباحث

 أنماط النقب البسيطة منذ عصر الدولة القديمة حتى العصر المتأخر، تصميم الباحث( 9شكل رقم )
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 نقالً عن قبة الليبيةالن(6شكل رقم )
 Watson, p., Custom of ancient Egypt, B 
T, London, 1987, p 55, 

األسرة السادسة  -تمثال كاهن راكع يصمي يرتدي النقبة القصيرة المقفولة من األمام (5شكل رقم )
 برلين.متحف  -العصر الصاوي  -والعشرين

Spiegelberg, W., "A Bronze Statue of Cake- Carrier", JEA 16, 1930, p. 73- 74 

  

نخت حور محب أحد كبار الموظفين وهو راكع  تمثال (4شكل رقم )
األسرة السادسة والعشرون  -يرتدي النقبة القصيرة ذات الميدعة السفمي

 متحف الموفر –

www.Global EgyptianMuseum.com  

تمثال األمير أحمس ابن سمندس يرتدي النقبة القصيرة تحتها  (3شكل رقم )
 .JE       المتحف المصري بالقاهرة -12األسرة  -ميدعة سفمي بدون ثنيات

37075 
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 (9)شكل رقم

منظر يوضح الجنود النوبيين مرتدين النقبة 

 الجلدية

(7شكل رقم )  

  Heidi, S., Investigating Ethnic and 

Gender Identities as Expressed on 

Wooden Funerary Stelae from the 

Libyan Period (c. 1069-715 B.C.E.) in 

Egypt, London, (2007), P 239.  

 (8)شكل رقم 

 يوضح النصفية ذات حمالة على الكتف نقالً عن:

Heidi, S., Investigating Ethnic and Gender 
Identities as Expressed on Wooden Funerary Stelae 
from the Libyan Period (c. 1069-715 B.C.E.) in 
Egypt, London, (2007), P 117. 
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 (01) شكل رقم

 ذات المئزر العريض والعباءات الطويلة فوقها نقاًل عنمنظر يوضح النوبيين مرتدين النقبة  

Lespsus, V, Abt, III, Bl.64.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  (00شكل رقم )

 No. 37.353تمثال بتاح حتب مرتدياً العباءة ذات أكمام، متحف بروكلين، نقالً عن 

after, Cooney. John D.,"the Portrait of an Egyptian Collaborator", in:  The Brooklyn 

Museum Bulletin, 15 No, 2, 1954, Brooklyn, p.1-16, fig 1-2. 
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