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 ملخص الرسالة

 

 

ـــد المصـــرية التـــ  ترجـــ  لمعصـــرين اليونـــان   يعتبـــر معبـــد دنـــدرة واحـــدا مـــن أهـــم المعاب
والرومان  نظرا لجودة حفظه ولما تحويه جدرانه الخارجية والداخمية من مناظر عديدة قيمـة 

 ونصوص هامة توضح الكثير من المعتقدات الدينية  لهذا العصر.
 

مـا يحتويـه مـن سـراديد تعـد مـن أشـهر وأهـم السـراديد الممحقـة بالمعابـد  الـىاإلضافة هذا ب
نظــــرا لتنظيمهــــا المتطــــور ولمــــا تتضــــمنه مــــن نقــــوش را عــــة ونصــــوص ذاخــــرة بالمعمومــــات 

اء بعـــض أســـم اء بعـــض قاعـــات تمـــك الســـراديد مـــ أســـم تطـــابق الـــىالقيمة,هـــذا باإلضـــافة 
وجـود عققـة تـربط بـين تمـك القاعـات  الـىيشير القاعات المحيطة بقدس أقداس المعبد مما 

بعضـــها بـــالبعض اطخـــر و طبقـــا لمـــا ســـبق ذكـــرا فقـــد تـــم اختيـــار  هـــذا الموضـــوع لمدراســـة 
 والبحث.

 

مــن الــداخل مقســمة بطريقــة منتظمــة حســد ا ســمود المصــرظ فــى تقســيم المنــاظر  ملالســق
   (:أسفل الى أعلى) من ا جزاء التالية الىعمى الجدران 

ويظهـر فيـه منـاظر  يمف السـمم بككممـه مـن بدايتـه حتـى نهايتـه عموظأفريز زخرفى  :أوال
قـرص الشـمس وتتكون من وحدة زخرفية تتكرر باستمرار تمثـل  السماوظمرتبطة بالعالم 

 .ناشرا جناحيه صاعدا لمسماء المجنح
 



 

 

د وهـذا اففريـز بصـفة عامـة يغمـ السـممأفريز كتابى عموظ يحيط بجميـ  جـدران : ثانيا
فــى  الســقلمالوظيفــة والــدور الــدينى الــذظ تمعبــه  الــىعميــه الطــاب  الــدينى حيــث يشــير 

 المعبد.
لمموكــد الممكــى وحممــة مقاصــير تحتــوظ عمــى منــاظر  متتاليــة : ســجقت أفقيــةثالثااا

 .المعبودات وألوية الحماية وحممة القرابين من المعبودات
 الىكالت وثقثة أبوادمقدمة  الىوتنقسم هذه الدراسة 

 : وتشتمل عمى:المقدمة  
 بالمعبد ووصفها العام. السقلمدراسة لمنطقة دندرة ومعبدها وموق   أوال:  

: وحيتوى علي الرتمجت والوصف والتعليق اللغوى واحلضااىى لصواو  الباب األول
 ومصاظر السلم الشرقي.

وص ومنــاظر ويحتــوظ عمــى الترجمــة والوصــف والتعميــق المغــوظ والحضــارظ لنصــ :األولالفصللل 
 بوابتى السمم الشرقى والتعميق عميها.

ويحتـوظ عمـى الترجمـة والوصـف والتعميـق المغـوظ والحضـارظ لنصـوص ومنـاظر  : الثلانىالفصل 
 .اففاريز لمسمم الشرقى والتعميق عميها

ويحتـوظ عمـى الترجمـة والوصـف والتعميـق المغـوظ والحضـارظ لنصـوص ومنـاظر  : الثالثالفصل 
 .شرقى لممعبدجدران السمم ال
: وحيتوى علي الرتمجت والوصف والتعليق اللغوى واحلضاىى لصوو  الباب الثاني

 ومصاظر السلم الغربي.
ويحتــوظ عمــى الترجمــة والوصــف والتعميــق المغــوظ والحضــارظ لنصــوص ومنــاظر  :األولالفصللل 

 والتعميق عميها. الغربىبوابتى السمم 
صـف والتعميـق المغـوظ والحضـارظ لنصـوص ومنـاظر ويحتـوظ عمـى الترجمـة والو  : الثلانىالفصل 

 .والتعميق عميها الغربىاففاريز لمسمم 
ويحتـوظ عمـى الترجمـة والوصـف والتعميـق المغـوظ والحضـارظ لنصـوص ومنـاظر  : الثالثالفصل 

 .لممعبد الغربىجدران السمم 
: وحيتوى علي الدىاست التحليليت لصواو  ومصااظر السالم الشارقي الباب الثالث

 لغربي ملعبد دندىة.وا
غويــــة والخطيــــة لمنصــــوص م: ويحتــــوظ عمــــى دراســــة تحميميــــة لمســــمات الالفصللللل األول

 المسجمة عمى سقلم معبد دندرة.



 

 

 الشعا رية  حتفال رأس السنة بمعبد دندرة. سدراسة تحميمية لمطقو : الفصل الثاني
قـرابين المقدمـة : ويحتـوظ عمـى دراسـة تحميميـة لممعنـى الرمـزي والـدين  لمالثاللثالفصل 

 ف  احتفال رأس السنة والمسجمة عمى جدران سقلم المعبد.


