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 المقدمة
عمي  اتالمعبودممثمي  ىماعتبار بقدس المصريون القدماء مموكيم  
عمي جدران المعابد والمقابر حيث وجدنا ىؤالء المموك يصورون  األرض ،
( 0)لكي يوزعيا عمي رعاياه لمعبود ة الممك الذي يتمقى الخيرات من افي صور 

وبعد ذلك تطورت فكرة ارتباط المموك الفراعنة بالمعبودات لتصل حد أبوية 
المعبودات لممموك ، وظير ذلك جميًا في عيد الممكة حتشبسوت التي 

البحري ، وىي تولد من رحم أميا  صورت عمي إحدي جدران معبد الدير
أحمس بعد جماعيا بالمعبود آمون ، وبذلك أصبحت ابنة المعبود آمون ، 
وأغمب الظن أن ىدف حتشبسوت من ذلك كان كسب شرعية حكميا لمصر 

، ومع  (2)وذلك بسبب الصراع السياسي بينيا وبين الممك تحتمس الثالث 
ه ندما نحت تمثالو في معبدحكم الممك رمسيس الثاني حدث تطور جديد ع

وىو يجمس بجوار المعبود آمون ، بنفس الحجم ( سنبل يابالكبير في )
ولكنو سجل عمي جدران المعبد ، والييئة ، وكأنو قد بمغ مكانة المعبود 

المعبود "آمون ابن رب النوبة وكذلك  "حور اختي"باعتباره ابن المعبود 
نستطيع القول بأن الممك رمسيس  ، ولكننا في ىذا السياق ال (3) "األعظم

 الثاني قد ألو نفسو . 

وخالصة القول أن مفيوم األلوىية عند المموك الفراعنة قائم عمي 
ومن الجائز أن يحمموا ، أساس أن ىؤالء المموك أبناء المعبودات المصرية 

 .  (4)نسل المعبودات المصرية يية باعتبارىم أتوا من لإ اً ألقاب

فكانت عبادة المموك شائعة في كل ، ليمينستي أما في العصر ا 
الممالك اليمينيستية ، ففي مصر عمي سبيل المثال ، وعندما حكميا البطالمة 
وجدوا في ىذا النظام الديني ضالتيم المنشودة ، فوضعوا أنفسيم في مصاف 
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طة المركزية مالمعبودات ، وذلك من أجل دعم مركزىم في وضع أسس الس
قيم االليي يمنحيم صالحيات اصدار قرارات تصبح واجبة فييا ، حيث أن ح

النفاذ باعتبارىا صادرة من معبودات ، ولذلك اتجيوا إلي تأليو أنفسيم بداية 
، وجعل عبادة  "اإلسكندر األكبر"الذي ألو  "بطمميوس األول"بالممك 

بطمميوس "اإلسكندر دينًا رسميًا إغريقيًا عامًا في مصر ، ثم تبعو الممك 
وحمل في حياتو الذي ألو أبويو بعد وفاتيما ، وبعد ذلك ألو نفسو  "ثانيال

ألو زوجتو الذي يعني "المحب ألختو" ، ثم  لقب فيالدلفوس 
، وما  (5)" األليين المتحابين"أي  وحمال سويًا لقب أدلفوي 

ين حرصوا عمي لبث أن تبعو كل المموك البطالمة ومعيم الممكات أيضًا ، الذ
ولقد ،  (6)تقمد األلقاب الدينية باعتبارىم أبناء المعبودات المصرية واليونانية 

، وكذلك تصويرىم عمي جدران المعابد ، امتؤلت الوثائق البردية والنقوش 
. ومع نياية العصر  (7)بيذه األلقاب الدينية التي اعتبرتيم معبودات 

اجعت ىذه األلقاب الدينية وحل محميا البطممي وبداية العصر الروماني ، تر 
أسماء األباطرة الرومان المؤليين ، ليس فقط في مصر بل في االمبراطورية 

قاب الدينية كانت وليدة مرحمة تاريخية لومعني ذلك أن ىذه األ ؛ (8)كميا 
. أما المعبودات المصرية أو حاكم وبأىداف سياسية ، تنتيي بنياية النظام ال

رومانية ، فظمت تعبد في مصر عبر العصور التاريخية القديمة ، اليونانية وال
 .الحاكم بغض النظر عن النظام السياسي 

ووسط ىذه اآللقاب الدينية التي كان يحمميا المموك البطالمة ، وجدنا  
دينية مثل  اً ق.م.( ، التي حممت ألقاب 31-71/69الممكة كميوباترا السابعة )
إلي ألقابيا الدينية وىو  اً جديد اً مميات ، أضافت لقبقريناتيا من الممكات البط

، وما استوقف الباحث أن ىذا المقب الذي   "ثيا نيوتيرا"
وصف الممكة كميوباترا عمي أنيا معبودة ، لم يكن مجرد لقب ديني حممتو 
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ممكة بطممية مثل باقي األلقاب ، بل استمر فيما بعد في العصر الروماني 
المصرية واليونانية والرومانية يوتيرا معبودة مثل باقي المعبودات واصبحت ن

قوس عبادتيا ، ومن ىنا فقد حاول الباحث أن طتمارس فيو  اً وكان ليا معبد
يتعرف عمي ىذه المعبودة من خالل البحث عن بداية ظيورىا ومغزى 

 ىذا االسم وأماكن عبادتيا وتصويرىا والغرض من عبادتيا .استخدام 
أن نمفت عناية القارئ في ىذا المجال إلي ضرورة التفريق  ويجب

( )كممة نيوتيرا كأسم ، وتظير عمي النحو اآلتي : ظيور بين 
عممًا بأن ، ( )وكممة نيوتيرا كصفة وتظير عمي النحو اآلتي : 

ىذه الكممة األخيرة وردت في بعض األحيان لتصف معبودات أو أشخاص 
ال يمكن أن نعتمد عمييا  ا، لذ (9)يست تعبيرًا عن إسم معبود بأنيم صغار ول

 في حديثنا عن المعبودة نيوتيرا .
 وأرثر نوك Campbell Bonner ، كامبل بونيرولقد قدم لنا العالمين 

Arthur Nock بحث بعنوان "Neotera"  جامعة مطابع منشور في
Cambridge  في دوريةHarvard Divinity School Stable  3رقم  40العدد 

ى لقب نيوتيرا ز فييا مغ اوناقش،  205 -203الصفحات  0948عام يوليو 
بدراسة عن البحث  ءابدوقد  .الذي كان يطمق عمي الممكة كميوباترا السابعة 

فييا  الم يقدمنيوتيرا في صفحتين لقب  ابصفة عامة ، ثم ناقش اتالمعبود
ريخ الممكة كميوباترا السابعة لتامجرد سرد عام  ، بل كان اصورة كاممة عني

إشارات عابرة لم تعطنا معمومة وأشارا إلي تقمدىا لقب نيوتيرا ، وذلك في 
كاممة ، أضف إلي ذلك االكتشفات األثرية الحديثة التي ظيرت في مجال 

غيرت إلي حد كبير من النتائج التي والتي ، والعممة الوثائق البردية والنقوش 
، وليذا السبب اعتقد الباحث أنو من الضروري  انمالعال نتوصل إلييا ىذا

أن يقدم صورة كاممة عن ىذا الموضوع معتمدًا فييا بشكل كبير عمي أحدث 
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، ويقارنيا بما ورد ما نشر في مجال اآلثار والوثائق البردية والنقوش والعممة 
 .   في ىذا البحث 

 نيوتيرا المعبودةأواًل : ظهور لقب 
ة ظيور لقب المعبودة نيوتيرا ، يجب عمينا أواًل لكي نتعرف عمي بداي

أن نتتبع األلقاب الدينية التي حممتيا الممكة كميوباترا السابعة منذ أن تولت 
حكم مصر وحتى تمقبيا بالمعبودة نيوتيرا ، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة 
 تطور ظيور األلقاب الدينية لمممكة كميوباترا ووصواًل إلي المعبودة نيوتيرا

 واألسباب التي دعتيا إلي استخدام ىذا المقب . 
الممك تولت الممكة كميوباترا السابعة عرش مصر عقب وفاة ابييا 

عام   "نيوس ديونيسوسـ "بطمميوس الثاني عشر الممقب ب
خييا شاركيا أق.م. وكانت تبمغ من العمر آنذاك ثماني عشر عامًا و  50

 " ثيوس فيموباتورـ "ب والممقب( ق.م47-63)بطمميوس الثالث عشر 
 ،المحب ألبيو ، وكان عمره آنذاك عشرة أعوام ، لمعبود أي ا

كرت كميوباترا في المصادر القديمة آنذاك مقترنة بالمعبودة إيزيس تحت وذ  
طمق عمييا ىذا المقب في مناطق وا  ،   (01)" إيزيس الجديدة"إسم 
ن سرعان ما دب صراع بين كميوباترا واألوصياء عمي الممك ولك.  (00) أخرى

مرة أخرى مع  عادت كميوباتراالصغير مما دفعيا إلي الفرار من مصر ، ثم 
مع أخييا ق.م. 48عام مصر  تدخول يوليوس قيصر االسكندرية وحكم

 تنجبأق.م.  47وفي عام .  (ق.م43-60) الممك بطمميوس الرابع عشر
ق.م.  44صر الصغير ، وبعد مقتل يوليوس قيصر عام يا وىو قيئأول أبنا

كميوباترا أبنيا  تىا الممك ، وشاركو ت أخام، وعودة كميوباترا إلي مصر 
الصغير قيصر عمي العرش تحت اسم الممك بطمميوس )الخامس عشر( 
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ومنذ رية لقب قيصرون نظرًا لصغر سنو ، أطمق عميو أىل االسكندوالذي 
اترا في النقوش المسجمة عمي جدران المعابد مع ت كميوبسجمذلك التاريخ 

. وأشير بطمميوس الذي يدعى أيضًا قيصر" ابنيا الذي أ طمق عميو "الممك 
ىذه التسجيالت ما ورد عمي الجدار الخمفي لمعبد المعبودة حتحور في دندرة 

لى جوارىا  بنيا احيث صورت الممكة كميوباترا عمي ىيئة المعبودة حتحور ، وا 
قش بجوار ىذا التصوير بالمغة الييروغميفية مي ىيئة الممك ، ون  قيصر ع

العبارة اآلتية : " باسم الممكة كميوباترا ، المعبودة ، المحبة ألبييا والممك 
بطمميوس الذي يدعى أيضًا قيصر ، المعبود المحب ألبيو والمحب ألمو 

يرجع ، . ولوحة أخرى ، ع ثر عمييا في صعيد مصر  (02)والمحب ألجداده "
وىي تكريس ديني صورت فييا الممكة كميوباترا ق.م. ،  40تاريخيا إلي عام 

عمي ىيئة المعبودة إيزيس وىي ترضع أبنيا الصغير ، ونقش أسفل التصوير 
: " من أجل الممكة كميوباترا عمي النحو اآلتي ية نمغة اليونالابعبارات 

 المعبودة ،  محبة ألبييا، ال 
 ، رس ىذا النصب من قبل أونوفريس ك  رئيس

 .  (03)"  ـ إيزيسـ رابطة خاصة بعبادة  رابطة سنونايس 
"،  ونفيم من ىذين النقشين أن كميوباترا حممت لقب المعبودة "

، وكذلك ارتباط الممكة كميوباترا  األخرىالسياسية إلي جانب األلقاب 
يزيس ، حيث صورت بصورتيا اآلدمية وعمي رأسيا بال معبودتين حتحور وا 

تاج حتحور في معبد دندرة ، وعمي ىيئة إيزيس في الموحة التذكارية ، مما 
األمومة العطاء و يعني أن كميوباترا بصفتيا معبودة فإنيا تحمل صفات 

يزيس ، ونعمم أن حتحور  اندمجت مع المتجسدة في المعبودتين حتحور وا 
 . افروديتلمعبودة با وقورنت فى بالد اليونان، يزيس في العصر البطممي ا
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ق.م. تم اعالن زواج الممكة كميوباترا من ماركوس  37وفي عام 
أن  Dio Cassius يوس، ويحدثنا ديو كاس   Marcus Antoniusأنطونيوس 

أنطونيوس قد منحيا ىي وابنيا حكم جزيرة قبرص إلي جانب مصر ، عمي 
 Julius وقيصر الصغير ىو ابن يوليوس قيصرمن جية ، زوجتو  اعتبارىا

Caesar  ممكة يمقبوىا بـ )شعب االسكندرية أن ، وطمب من من جية أخرى
. وباالضافة إلي ذلك فقد (04) (ممك المموك) بـ، وابنيا بطميموس  (المموك

وكل االقاليم  (05)منيا كيدية زواج ، مدينة خالكيس منح كميوباترا وأبناءه
وكانت  الييودية والجميل() وسالممتدة بين ىذه االمارة وبين مممكة ىيرود

والجانب كل سوريا الوسطى ، واعطاىا أيضًا كيميكيا تمك االقاليم تشمل 
 . (06)في ليبيا  قورينائيةاالكبر من فمسطين وفينيقيا ، وأيضًا إقميم 

عمي واعتبرت كميوباترا أن ىذا التاريخ الذي فرضت فيو سيادتيا  
عادة إتحاول بو  جديد   قبرص وبعض المناطق في سوريا ، ىو بداية عيد  

أمجاد أسرتيا الذي ضاع بسبب األطماع الخارجية والصراعات الداخمية ، 
، ورأت أنيا أكثر شبيًا بالممكة  ياالتي سبقنلفبدأت تتشبو بالممكات العظام ا

ذلك التاريخ بقرن ، وفي  كميوباترا الثالثة ، التي كانت تحكم مناطق كثيرة قبل
. فكما سبق ورأينا  (07)الوقت نفسو كانت زوجة لثالثة مموك وأم لثالثة مموك 

أن الممكة كميوباترا السابعة في بداية األمر ت مقب بإيزيس الجديدة ، مثمما 
،   لقب المعبودة إيزيس في مصر ًأطمق عمي كميوباترا الثالثة 

 . (08)لآللية  األم الكبرىوالتي اعتبرت 
حممت كميوباترا لقبين ، األول : ثيا نيوتيرا  ق.م. 36أوائل عام ومع 

" : أي المعبودة األحدث أو المعبودة األصغر ، والثاني "
، وما يعنينا في ىذا  (09)أي المحبة لوطنيا  "فيموباتريس "

ذلك التاريخ وحتى بعد المجال ىو لقبيا األول ، الذي ظل مرتبطًا بيا منذ 
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ن اتفق معظم الكتاب الذين تناولوا تاريخ الممكة كميوباترا عمي أن  وفاتيا ، وا 
،  (21)التسمية األقرب لصفاتيا في ذلك التاريخ تعنى المعبودة األصغر

معتمدين في ذلك عمي أن الممكة كميوباترا السابعة كانت تحب دائما أن 
لثالثة ، وألن كميوباترا الثالثة كان ي طمق عمييا فتيا الممكة كميوباترا امتتشبو بس

أي المعبودة كميوباترا ،  في سوريا لقب " كميوباترا ثيا " 
فسميت كميوباترا السابعة نفسيا ، المعبودة األصغر . ويعتقد الباحث أن كال 

صحيح ومعبر عن ىدف كميوباترا من ىذه  ـ األحدث واألصغرـ المعنيين 
الثة ، قياسًا ية ، فالمعبودة األحدث أي التي أتت بعد كميوباترا الثالتسم

ذي أ طمق عمي إيزيس اللقب يزًا ليا عن يسبق وحممتو تم بإيزيس الجديدة التي
أما لقب المعبودة األصغر ، فربما ألنيا كانت أصغر سنًا  كميوباترا الثالثة ؛

  من كميوباترا الثالثة عندما حممت لقب المعبودة . 
أما عن مكان ظيور ىذا المقب ، فأغمب الظن أن ىذه الفكرة نشأت  

أواًل في سوريا ، وبخاصة مع الممكة كميوباترا الثالثة التي كانت تصور عمي 
ثم ،  (20)تحت إسم كميوباترا ثيا  العممة والنقوش السورية بوجو نسائي مييب

لقب المعبودة  ، التي حممت  (22)وديكي تبعتيا أبنتيا الكبرى ال
ولكن بصورة أي المعبودة الوديكي ،  (واطمق عمييا )أيضًا 

أقل من أميا ، وعندما تولت كميوباترا السابعة حكم بعض الواليات في سوريا 
أطمق عمييا ىناك لقب ثيا نيوتيرا ، باعتبارىا المعبودة األحدث من 

وديكي ، اترا الثالثة أو الالمعبودتين السابقتين أو األصغر سنًا من كميوب
عمي ىيئة فتاة صغيرة ، ولدينا صورة ىناك وبخاصة أنيا كانت تصور 

محفوظة األن في متحف مدينة نابمس تصور الممكة كميوباترا السابعة وكأنيا 
ىذا يرجح ما ذىب إليو بعض و ،  (23)فتاة صغيرة ال تتعدى الثامنة عشر

لسابعة تحت اسم نيوتيرا ظير في بداية كميوباترا االممكة أن عبادة الباحثين ب



 9  

 لقب المعبودة نيوتيرا ، ويبدو أن (24)األمر كعبادة محمية داخل سوريا 
عممتو عمي كل صكتو عمي عمالتيا ىناك ، و صادف ىوى في نفس الممكة ف

. وىذا  قورينائيةالمناطق التي كانت تحكميا سواء في مصر أو قبرص أو 
نيوتيرا كان  المعبودةأن لقب يؤكد الذي احثين بال يجعمنا نميل إلي رأي أحد

وربطتيا بالمعبودتين جمبتيا كميوباترا إلي مصر  ي األصل ديانة سورية ،ف
حكميا في مصر وسوريا عمي اعتبار  أفروديت وحتحور وذلك لكي توطد

 .   (25)ا وطن واحد مأني

 : نيوتيرا في مصر ثانياً 
 أ : نيوتيرا في زمن كميوباترا 

نيوتيرا في مصر ، وثيقة بردية  المعبودةيطالعنا عن لقب أول ما 
في مدينة ىراقميوبوليس  خشبي ع ثر عمييا داخل تابوتيونانية 

  ق.م. ، وىي  36/35يرجع تاريخيا إلي حوالي عام
بن  ليمايوس و شكوى بخصوص مطالبة رجل يدعى بط

ب اعتداء أحد رجال الشرطة بتعويض مالي بسب ىيرويدوس 
وما ييمنا في ىذه الوثيقة ىي الديباجة بالضرب أثناء نقمو إلي المحكمة عميو 

المعبودة ، التي بدأت بيا ، حيث نقرأ فييا : " في حكم الممكة كميوباترا 
المحبة ألبييا   نيوتيرا 

الذي يدعى أيضًا قيصر االلو المحب ألبيو  وبطمميوس، والمحبة لبمدىا 
والمحب ألمو ، في العام السابع عشر وىو أيضًا العام الثاني ، وكان 
االسكندر ىو كاتب االسكندرية ، والمعبودات األخرى المسجمة في 

وفي ىراقميوبوليس التي  ، رمودةبشير االسكندرية ، في شير أرتميسيوس و 
 .  (26)." توجد أعمي مدينة ممفيس  ....
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ونخمص من ديباجة ىذه الوثيقة إلي حرص الكاتب ذكر كافة 
األلقاب الدينية والسياسية لمممكة كميوباترا وابنيا الممك بطمميوس الخامس 
عشر )قيصر( ، وبرغم أن ىذه الديباجة من األمور المعتادة في وثائق 

أن :  العصر البطممي ، إال أن ما يمفت النظر ىنا أمرين ميمين ، األول
لقب المعبودة نيوتيرا في ذلك الوقت قد أصبح سابقًا عمي كل األلقاب التي 
كانت تحمميا كميوباترا ، ولعل مرجع ذلك إلي أن المعبودة نيوتيرا ىو لقب 

، ونحن نعمم أن البعد الديني لدى ديني ، أما األلقاب األخرى فيي سياسية 
بالتالي كان البد أن تبدأ المصري كان أىم لديو من األلقاب السياسية ، و 

أن كاتب الشكوى سجل تاريخين ، واألمر الثاني : . الوثيقة بالمقب الديني 
األول ىو العام السابع عشر ، ويقصد بو منذ أن تولت حكم مصر عقب 

والتاريخ الثاني ىو ( . ق.م. 50)وفاة أبييا الممك بطمميوس الثاني عشر 
ثاني من اعالن زوجيا من ماركوس لعام الوىو يقابل االعام الثاني ، و 

أنطونيوس ، أي بعد أن حممت لقب المعبودة نيوتيرا ، ومعنى ذلك أن الممكة 
كميوباترا وضعت تأريخًا خاصًا بزواجيا من أنطونيوس وتقمدىا لقب المعبودة 

 نيوتيرا .     
الذي سبق وورد في  (المعبودة)أن لقب أيضًا أضف إلي ذلك 

المعبودة )بمقب ىنا استبدل ،  (27)نقوش قبيل ذلك التاريخ الوثائق البردية وال
، ظل مرافقًا  ، كما أن ابنيا الممك بطمميوس الخامس عشر )قيصر( (نيوتيرا

ليا في الوثائق البردية ، مثمما كان مالزمًا ليا في النقوش المسجمة عمي 
 جدران المعابد .

قد يوباترا إذا كانت الممكة كموالسؤال الذي يطرح نفسو اآلن ، 
صورت عمي جدران المعابد عمي ىيئة المعبودة حتحور وأحيانًا أخرى بييئة 

فكيف كانت آنذاك ،  (المعبودة)لقب وذلك عندما كانت تحمل إيزيس ، 
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تصور عندما حممت لقب )المعبودة نيوتيرا( ؟ . يعتقد الباحث أن تصوير 
عن تصويرىا في الفترة الممكة كميوباترا وىي تحمل لقب )نيوتيرا( ، لم يختمف 

الذي ورد في  (المعبودة نيوتيرا)أن لقب السابقة عمي ذلك ، وبمعنى أوضح 
، قد أستخدم أيضًا لمتعبير عن وصف  (المعبودة)بداًل من لقب ىذه الوثيقة 

، وذكر ابنيا  (28)كميوباترا بالمعبودة التي تحمل صفات إيزيس وحاتحور 
أكيدًا عمي ىذا المعنى حيث ظل كان ت، الممك بطمميوس الخامس عشر 

 (المعبودة)مرتبطًا بيا عمي اعتبار أنيا المعبودة األم ، وتغيير المسمى من 
لم يغير من مغزى استخدام المقب ، حيث ظمت  (المعبودة نيوتيرا)إلي 

حتحور التي إيزيس ــ المعبودة السابعة ت عبد باعتبارىا تحمل صفات كميوباترا 
  ترعى ابنيا الصغير .

لدينا دراخمة برونزية محفوظة في المتحف تأكيدًا عمي ذلك ، و 
يرجع تاريخيا إلي حوالي عام ، اني والروماني بمدينة اإلسكندرية اليون
المعبودة صورت فييا الممكة كميوباترا السابعة عمي ىيئة ق.م. ،  34/30

أفروديت وىي تحمل ابنيا الممك الصغير ، ويظير الطراز اليوناني في 
وير الوجو والزي ، وتآكل الكممات التي كتبت عمي إطار العممة حول تص

تصوير كميوباترا يجعل من الصعب عمينا تحديد ماىية ىذه الكممات ، أما 
ناشر العممة فيؤكد أن بقايا األحرف حول اإلطار قصد بيا ثيا نيوتيرا ، 

كة ويشير إلي أن ىذه الصورة ىي تصوير المعبودة نيوتيرا في زمن المم
األم التي ترعى ابنيا ، وقد وافقو في ىذا الرأي بعض كميوباترا ، أي المعبودة 

أما ظير العممة  العمماء الذين نشروا بعض عمالت عمييا ىذا التصوير ؛
فيظير فيو جناح حورس الذي يحمي بو الممكة وابنيا ، وكتب حول اإلطار 

الممكة  يوتعن،  CCHC  Kغير كاممة :  عبارة
 .  (29)كميوباترا 
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ـ حسبما يراىا ونفيم من ىذه العممة أن ثيا نيوتيرا الواردة عمييا 
يراىا اليونانيون  الجميمة مثمما كاناألم يقصد بيا المعبودة كميوباترا الناشر ـ 

 أفروديت . تيممعبودفي 
نقش بالمغة عمييا كما ع ثر أيضًا في مدينة قفط عمي لوحة 

بو اشارة إلي أن ق.م. ،  31عام حوالي يرجع تاريخو إلي الديموطيقية ، 
صفت و و  (نيوتيرا)المعبودة تحت إسم في قفط الممكة كميوباترا كانت ت عبد 

 .    (31)أيضًا عمي أنيا تشبو المعبودة حتحور 
وخالصة القول أن الممكة كميوباترا السابعة التي أليت نفسيا وحممت 

معبودتين المصريتين إيزيس وحتحور ، بعض األلقاب الدينية وشبيت بال
نيوتيرا ، بقيت تظير عمي  المعبودةعندما تمقبت ب ت نفسيا بالمعبودة ؛ووصف

وفي فترة الحقة استبدلت إيزيس بالمعبودة اليونانية أفروديت ، ، ىيئة حتحور 
حتحور ، أي  ـــومعني ذلك أن المعبودة نيوتيرا عند كميوباترا ىي أفروديت 

وىذا تكريس لمفيوم المذج الثقافي بين رة والجميمة أيضًا . األم الصغي
المعبودات المصرية واليونانية ، أي أن يوناني مصر عبدوا الممكة كميوباترا 
الممقبة بنيوتيرا عمي ىيئة أفروديت ، أما المصريون فعبدوىا باعتبارىا 

 حتحور ، ومن ىنا كانت نيوتيرا تعني أفروديت ـ حتحور .
الوارد في المصادر نوك أن لقب نيوتيرا و  ان بونيرعالمويحدثنا ال

في ذلك الوقت كان تعبيرًا عن كل ما ىو صغير من المعبودات ، القديمة 
أي أن كميوباترا عندما صورت عمي ىيئة إيزيس أو حتحور أو أفروديت ، 

ال  إال أننا،  (30)يقصد بيا إيزيس الصغرى أو حتحور الصغرى وىكذا كان 
نقبل ىذا الرأي عمي إطالقو ، ألن الممكة كميوباترا عندما صورت نستطيع أن 

عمي ىيئة حتحور أو أفروديت لم يقصد بيا ىاتين المعبودتين تحديدًا ، 
نما الغرض منو ىو التشبو بالرمز الذي اب عتبارىا حتحور أو أفروديت ، وا 
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ت ن ، وىو األمومة والجمال ، وعندما حممان المعبودتاعبد من أجمو ىاتت
كميوباترا لقب نيوتيرا ، صورت بييأتيا اآلدمية ولكن بتاج حتحور وىو 

ن لمبقرة حتحور ، أو حتى أفروديت ، وقصد من ذلك أن ن الممثالاالقرن
 كميوباترا ىي المعبودة نيوتيرا التي تجمع بين صفات األمومة عند حتحور

إلي ذلك ضف أ. اليونانية الجمال عند أفروديت األمومة و وصفات  المصرية
لو أرادت كميوباترا أن تصف نفسيا في النقوش بأفروديت الصغيرة لكتب 

ـ سوف يأتي ذكره فيما   عمي النحو اآلتي : 
، أي أنيا قصدت أن تسمي  ، ولكنيا اكتفت بكتابة بعد ـ 

الذكر ، وىذا نفسيا بالمعبودة نيوتيرا ، والتي تحمل صفات المعبودات سابقة 
ما يفسر ما ورد عند كثير من العمماء الذين تناولوا تاريخ الممكة كميوباترا 

ىا بالمعبودة كانوا يتحدثون عنيا كمعبودة ووصفو السابعة بصفة عامة عندما 
نيوتيرا ، وذكروا أنيا كانت تجمع بين صفات حتحور وأفروديت ، وليست 

  . (32) الصغيرة أو أفروديتالصغيرة  حتحور
 ب : نيوتيرا في العصر الروماني 

محميا عبادة  تبرغم أن عبادة المموك البطالمة قد تراجعت وحم
ولم نعد نرى األلقاب الممكية والدينية لممموك البطالمة في ، األباطرة الرومان 

نظر القارئ ، أن الممكة كميوباترا  لفتالوثائق البردية أو النقوش ، إال أن ما 
 التي بقيت المعبودة نيوتيراكذا د في العصر الروماني ، و السابعة ظمت ت عب

ولكنيا في تمك الفترة ظيرت كمعبودة تظير في الوثائق البردية والنقوش ، 
 مستقمة عن الممكة كميوباترا . 

فنجد نقش ع ثر عميو داخل المعبد الصغير الذي بني في زمن 
يرجع تاريخو إلي عام والممحق بمعبد دندرة الكبير ، و ، اإلمبراطور تراجان 

 ورد فيو عبارة، طاني يمحفوظ اآلن بالمتحف البر وىو م. ، 98
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  ، (33)وتعني نيوتيرا المعبودة األعظم أو األكبر ،
آخر يوناني داخل ىذا المعبد عمي نقش ع ثر أن أيضًا ،  لمنظرفت الوال

 المعبودةديت وتعني أفرو  ظيرت فيو عبارة 
. ويظير من ىذين النقشين ، أن نيوتيرا ذ كرت في النقش  (34)الصغرى 

األول باعتبارىا معبودة ووصفت بأنيا المعبودة األكبر ، وفي النقش الثاني 
، ومعني  (أفروديت المعبودة الصغري)باعتبارىا صفة لممعبودة أفروديت 

أصبحت معبودة مستقمة عن ذلك أن نيوتيرا في أواخر القرن األول الميالدي 
ن ، ووصف و يقدسيا المصريمستقمة أية شخصيات سياسية وغدت معبودة 

أفروديت في النقش الثاني بالمعبودة الصغرى ال يعني أنيا المعبودة نيوتيرا ، 
عالقة  الي توليسافروديت ، ممعبودة لصفة  اعمي أني ت التسميةبل ورد

ذا يؤكد ما سبق أن ذكره الباحث عن وى، بالمعبودة نيوتيرا موضوع الدراسة 
، وردًا عمي ما كتبو بونير ونوك في شرحيم لمقب عصر الممكة كميوباترا 

 .نيوتيرا 
يونانية ترجع إلي القرن  وثيقة برديةوتأكيدًا عمي ىذا الرأي ، لدينا 

، ورد  )البينسا الحالية( ع ثر عمييا في إقميم أوكسيرنخوسالثاني الميالدي 
واألكثر من إلي جانب بعض المعبودات األخرى ، لمعبودة نيوتيرا فييا إسم ا

طقوس عبادتيا  وتمارس فيو ذلك ، كان ليا معبد داخل مدينة أوكسيرنخوس 
 وزويموس بن أبولمونيوس من أوريميون :" فنقرأ من ىذه الوثيقة 

  اخيمميسبنت واوريميا   

سو تائفونخي واوريميا ... بن ...، و   
  زيوس المعبودات وكل أعوانيم ، كينة . . . ، وكالىما
ــ المعبودة السورية عشتروت التي كانت تتشابو أحيانًا مع ــوىيرا وأتارجاتيس 

ة ، بولمو ونيوتيرا والمعبودات المرافقأوكوري وديونيسوس و  ـــــ (35)إيزيس 
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وغسطس وانتصاراتو الكبيرة وجوليا دومنا أوالمحتفمين بتماثيل السيد 
 ىا المؤلو سيفيروس و اوغسطا واب   في

معبد ديونيسوس في جية ميدان يقع ... المعابد التي توجد في العاصمة ، و 
،  الخيرة الروحتاؤريس ، وفي حالة أخرى ، فإن ابولمو ... المعبود العظيم و 

ويقع معبد نيوتيرا في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة في جية ...  في 
إلي الجنوب من ضريح  الجنوب الغربي من المدينة ... وفي جية شارع ...

وفي جية ميدان واتارجاتيس بيثينينيس وكورى ديميترا ، نجد زيوس وىيرا 
ينيس وكورى ، وفي جية يوجد زيوس وىيرا واتارجاتيس بيثين، الجيمينازيوم 

، يوجد زيوس وىيرا   معسكر الفرسان ، وشارع باتيميت
  . (36)" زيوس وىيرا يوجد واتارجاتيس وكورى ، وفي ... اقميم كينويوليس 

ويتضح من سطور ىذه الوثيقة ، أن مدينة أوكسيرنخوس كان بيا 
وىم زيوس  مجموعة من المعابد التي تمارس فييا عبادة بعض المعبودات ،

وىيرا وأبولمو وديونيسوس ونيوتيرا وكوري ، ويحدثنا أحد الباحثين عن أن ىذه 
مدينة أوكسيرنخوس الحياة الدينية داخل في  اً بارز  اً دور ليا  بودات كانالمع

، ومعنى ذلك أن المعبودة نيوتيرا ىنا وضعت  (37)منذ القرن األول الميالدي 
ن مدينة أوكسيرنخوس ، حيث أنيم عند سكا ةر يفي مصاف المعبودات الكب

وذىب أحد  اموا ليا معبدًا داخل مدينتيم .عدوىا مع ىذه المعبودات وأق
ما ورد في ىذه الوثيقة ، ىو إشارة لوجود معبدين لنيوتيرا الباحثين إلي أن 

مدينة أوكسيرنخوس ، األول ظير مقترنًا بأبولمو )السطر الرابع( ، داخل 
وبرغم أن ،   (38)سطر الخامس( واآلخر ظير منفردًا )ال
، إال أنو أكد عمي وجود ، حيث أن السطور مبتورة ىذا الرأي مجرد افتراض 

 داخل مدينة أوكسيرنخوس . لممعبودة نيوتيرا معبد 
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بد ، حيث ورد فييا ا المعن وجود ىذامكبعد ذلك تصف الوثيقة ثم 
ي الشرقي من المدينة ، وىذا في أن معبد نيوتيرا كان يقع في الجزء الجنوب

حد ذاتو تأكيدًا عمي أىمية ىذه المعبودة ، حيث أنيا ظيرت في معبد مستقل 
أن المعبودات من رغم البذاتيا ولم توجد داخل نطاق أي معبد آخر ، ب

من  كذلك تعد، و  يةاليونان المعبوداتالمذكورة في الوثيقة من كبار األخرى 
ال نجاوز لذلك رجاء العالم القديم ، و عبد في معظم أعبودات العامة التي ت  الم

عمي األقل نيوتيرا ىنا وردت كمعبودة عامة ـ  الحقيقة إذا قمنا أن المعبودة
محمية ، قد معبودة ولم ت عامل عمي أنيا  في العصر الروماني ـداخل مصر 

 معبود آخر .محمي أو بجوار تظير داخل معبد 
وبرغم أن ىذا لمحتويات معبد نيوتيرا ، تقدم الوثيقة بعد ذلك وصفًا و 

منيا نقرأ الجزء من الوثيقة بو كثير من التآكل والقشط ، إال أننا نستطيع أن 
وفيما يمي قائمة بالقرابين )اليبات( عن العام .. من حكم ماركوس " :اآلتي 

اوريميوس سيفيروس انطونينوس بارثيكوس ماكسيموس جيرمانيكوس بيوس 
لنحو اآلتي ، األشياء الموجودة في معبد نيوتيرا عمى ا اغسطس وىي

 ،  تماثيل
اوريميوس سيفيروس انطونينوس بيوس لحضرة سيدنا االمبراطور ماركوس 

المؤلو سيفيروس ،  اىو فيمكس أوغسطس وجوليا دومنا السيدة اوغسطا واب
. . بينما قش عمييا أسماء اصحاب اليبات . األخرى التي نيبات لوبعض ا

كانت في المعبد من  يافي حاالت أخرى ال نعرف اصحاب ىذه اليبات ، ألن
العصور القديمة ؛ تمثال ديميتر ، ومعظم اإلليات العظيمة ، الذي ىو 

وأجزاء أخرى من الجسم من الخشب. . .   تمثال من الرخام لباريني
يتعمق بالمعروضات األخرى ، والتي كانت مخصصة وفيما .  ولم يكشف لنا

فراجينوس  مخصصة من قبل، وفقا لمعادات القديمة لمنذور أو ألسباب دينية 
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، وىي تمثال صغير من البرونز  ىريونوس 
،   لممعبودة نيوتيرا
ابن ديديموس ، . . خصصة من قبل. م وخمسة خواتم 

وىبات أخرى .  األفراد أخضر مخصص من قبل والدة احد  رداءو 
، و ...  اسكميبياديس  بن وسمن كاستور 

،   تمثال صغير لنيوتيرا وىيصغير. . ، 
 وتيراني من الحجر ، يمثل دفةمصنوعة بشكل جيد  حجر. . .

 ، .الذي ىو تمثال نصفي من الرخام . تمثال ، .
،  وبعض التمائم من الجص ، وتمثال تيفون ،   لباريان

ن اومصباحفي التابوت ، جمعت معا في الوسط ، و...   ... وجزء من
  الخالص ن من الذىبان صغير امقدس

 سارابيونوس بن سارابيونوس من قبل ن امكرس 
[  ومصباح مقدس صغير آخر من ،

،  .. ـسارايتوس بن أخيم الذىب مكرس بواسطة
زوجة ... ، واشياء  ليمايس و آخر مكرس من بطومصباح 

التي توضع أعمى الذراع  ـــالدورية ، عشرة أساور  أخرى موصوفة في القوائم
 وخاتم من أجل الطفل،   من أجل الطفل ـــ

   ، ... أرباع ذىبية ، تصنع في الكل
ن من الذىب وقمم ذىبي صغير ، ... يصبح في المجموع . . . اوممعقت

ن من الفضة وىالل فضة ..... ، وفي المجموع ار اوسوار فضة لمطفل وسو 
جل الطفل أثمان دراخمات وثالثة أوبوالت ، ومرآة فضة من مقدار يصبح ال

  إلي جانب بعض األساور ،
 .  (39)والمصابيح الفضية ..... 
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ىبات فيو  ما ورد ىذا الوصف لمحتويات المعبد أن أكثرونفيم من 
ين قدميا بعض األىالي لممعبودة نيوتيرا ، حيث نجد من بين ىذه وقراب
، والثاني تمثال صغير من البرونز  اىماحدبات تمثالين لممعبودة نيوتيرا ، االي

تمثال صغير مصنوع من الحجر ، إلي جانب بعض المالبس والخواتم التي 
م قدمت كيبات ليذه المعبودة ، اضف إلي ذلك ما ورد عن أساور وخوات

 فضة وىبت من أجل الطفل .   من الومرآة 
وبخصوص تمثال نيوتيرا الوارد في الوثيقة ، فمسوء الحظ أننا ال 

، وال نعرف إن كانت داخل ىذا المعبد نمتمك أدلة عمي تصوير ىذه المعبودة 
، حيث اكتفت الوثيقة باإلشارة إلي قد صورت عمي ىيئة آدمية أم حيوانية 

 . التمثالين فقط 
ذ  وىي ، السابعة ا جاز لنا المقارنة ، فنحن نعمم أن الممكة كميوباترا وا 
كانت قد صورت عمي في مصر ، لقبت نفسيا بالمعبودة نيوتيرا أول من 

حتحور وبصورتيا اآلدمية ، ولذلك فال نستبعد أن  ـــىيئة المعبودة أفروديت 
أيضًا قد صور ، تمثال المعبودة نيوتيرا الوارد في الوثيقة التي تحت أيدينا 

)أي عمي ىيئة سيدة( ، وبخاصة ما ورد بخصوص الطفل عمي ىيئة آدمية 
 حيث نقرأ : والمرافق ليا ، والذي كانت تقدم لو اليباتالموجود داخل المعبد 

وفي موضع ،  (41)وخاتم من أجل الطفل "  ، " عشرة أساور من أجل الطفل
المعبودة نيوتيرا وكالىما  ووجود الطفل مع،  (40)آخر " سوار فضة لمطفل " 

، ىو كان يقدم إلييما اليبات ، يجعمنا نعتقد أن الطفل الوارد في الوثيقة 
ال لذلك ، و داخل المعبد الزمًا لممعبودة نيوتيرا لطفل صغير كان ممثال ت

، أو  كان عمي ىيئة سيدة تحمل طفالً  ىنا نستبعد أن تصوير المعبودة نيوتيرا
 سيدة بجوارىا طفل . 
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لممعبودة نيوتيرا في العصر  اً الدارسين تصور  أحدقد قدم لنا و 
، وىو ما  (42)حتحور "ـ الروماني عمي أنيا تجمع بين صفات " أفروديت 

ومعنى ذلك أنيا كان معروفًا في العصر البطممي وأوائل العصر الروماني ، 
ة واألموم، ورمز الجمال المصرية كانت تجمع بين رمز األم الممثمة لحتحور 

اليونانية ، ومسألة الدمج الثقافي بين المعبودات لم تكن الممثل ألفروديت 
بالجديدة عمي المجتمع المصري في العصر الروماني ، حيث بدأت منذ 

مع كثرة الجنسيات التي كانت تسكن مصر في وزادت العصر البطممي ، 
عن محاولة ىؤالء البحث يبدو أن ذلك كان في و ، العصر الروماني آنذاك 

نقاط تالقي ثقافية ودينية ، ومن ثم كانت ظاىرة دمج المعبودات التي تحمل 
الصفات نفسيا ، وال مانع ىنا من دمج أفروديت مع حتحور لتخرج لنا 

أن أفروديت عند اليونانيين كان تماثل في المعبودة نيوتيرا ، عمي اعتبار 
 .  صفاتيا المعبودة المصرية حتحور

ذه الوثيقة قد حددت بشكل كبير معالم عبادة ىن فإوخالصة القول ، 
المعبودة نيوتيرا نيوتيرا في مصر في العصر الروماني ، وأغمب الظن أن 

صورت عمي ىيئة السيدة الصغيرة الجميمة التي تحمل طفميا أو بجوارىا 
لفكرة المعبودة نيوتيرا في زمن كميوباترا  طفميا ، وربما كان ذلك استمراراً 

مالزمة إلبنيا الممك بطمميوس عمي ىيئة األم التي كانت تصور السابعة ، وال
 الصغير .  
استمرت عبادة نيوتيرا في مصر حتى القرن الرابع الميالدي ، و  

قف مدينة اإلسكندرية في القرن سأثناسيوس اكتابات وظير ذلك جميًا في 
لمصريين الدينية ، حيث ، والذي تحدث عن عادات ا (43)الرابع الميالدي 

من عبادتيم لآللية الوثنية والحيوانات وكذلك المعبودات  يةسخر كان كثير ال
، وأيضًا ، مثل أمون وانوبيس التي صورت بييئة بشرية وبرأس حيوانية 
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المعبودات التي صورت عمي ىيئة سيدات ، مثل كوري وديمتر ونيوتيرا 
في  . ونفيم من كتابات أثناسيوس ىذه أن المصريين (44)وكذلك أفروديت 

القرن الرابع الميالدي كانوا يعبدون نيوتيرا ، كما أنيم صوروىا عمي ىيئة 
 سيدة مثمما صوروا كوري وديمتر وأفروديت . 

والسؤال الذي يطرح نفسو األن ، ىل المعبودة نيوتيرا في العصر 
الروماني أصبحت منفصمة عن الممكة كميوباترا وىي أول من أليت نفسيا 

أم أن تصوير كميوباترا ظل موجودًا ولكن تحت إسم  ،تحت ىذا األسم ؟ 
المعبودة نيوتيرا ؟ . لكي نجيب عمي ىذه األسئمة ، لدينا في معبد فيمة 

، يرجع تاريخو إلي  ديموطيقي في ضريح أوزيريس في فيمة ، نقشوتحديدًا 
ن . بو إشارة إلي شخص و القرن الرابع الميالدي ، سجمو الكينة المصري

المعبودة ولقبو الرسمي ىو كاتب من كتاب  Petesenufeفي يدعى بيتيسينو 
إيزيس ، يبمغنا أنو باإلضافة إلى قائمة طويمة من الواجبات الدينية األخرى 

مما يوحي ،  (45)يقوم بكساء وجو كميوباترا بالذىب أنو التي اضطمع بيا ، 
ترا كميوباتمثال داخل الضريح لكيموباترا . ونفيم من ىذا النقش أن بوجود 

يذكر أن ىذا و داخل معبد فيمة حتى القرن الرابع الميالدي ، ظمت ت عبد 
التمثال كان موجودًا بجوار تمثال آخر ألنطونيوس ولكنو دمر وبقي تمثال 

 .  (46)كميوباترا 
حسب ما يراه و ، نيوتيرا ونعمم أن كميوباترا ىي أول من حممت لقب 

وبقيت ت ذكر باعتزاز لروماني ، ظمت ت عبد طوال العصر اأنيا العمماء ، أحد 
. ولذلك فال غضاضة  (47)وتعبد داخل معبد صغير عمي الحدود المصرية 

داخل معبد فيمة كمعبودة لو قبمنا فكرة أن الممكة كميوباترا التي ظمت موجودة 
ولكننا ال نمتمك أدلة عمي أنيا عبدت تحت اسم نيوتيرا حتى ذلك التاريخ ، 

نقبل كون المعبودة نيوتيرا التي ع بدت في مصر كما أننا ال نستطيع أن 
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ال فما  بصفة عامة في العصر الروماني ، ىي تصوير لمممكة كميوباترا ، وا 
 (48)المانع من ذكر اسم كميوباترا داخل الوثيقة سالفة الذكر إلي جانب نيوتيرا 

كذلك ما ورد عن اثناسيوس عندما ذكر نيوتيرا كباقي المعبودات اليونانية ، 
 ثل ديمتر وأفروديت وكورى ، ولم يشر إلي صمتيا بكميوباترا . م

مصر في العصر لدى سكان عبادة الأن مسألة أضف إلي ذلك 
الروماني لم تكن ليا مقاييس ثابتة نستطيع أن نطبقيا عمي عبادة بعينيا ، 

نتقبل فكرة أن  فاختالط الثقافات وامتزاج المعبودات جعمنا عمي استعداد أن
في و ، أوكسيرنخوس كانت مستقمة عن كميوباترا وتيرا داخل مدينة عبادة ني

حتى القرن داخل معبد فيمة ظمت مستمرة عبادة كميوباترا الوقت نفسو فإن 
، كان أمرًا طبيعيًا واستمر جانبًا إلي جنب مع  (49)الميالدي  سادسال

  .المعبودة نيوتيرا في مصر 

 ثالثًا : نيوتيرا في سوريا 
وتعتبر ، في سوريا كان ممعبودة نيوتيرا أول ظيور لأن  سبق وذكرنا 

عمي ىذه  العممة التي عث ر عمييا ىناك ىي مصدرنا األساسي في التعرف
رصدًا لؤللقاب الدينية التي حمميا المموك  المعبودة ، وبخاصة أنيا كانت

 كميوباترا الثالثة ىي أكثر الصور النسائيةاليمينستيين ىناك . وكانت الممكة 
ثم عمي العمالت التي صكت في سوريا ،  ظيوراً في التاريخ السميوقي ، 

 .  (51)والممكة كميوباترا السابعة  ابنتيا الوديكي
، فكان أول ظيور ليا عمي العممة  (نيوتيرا )المعبودةأما بخصوص 

ارتبطت بالممكة ق.م. وكان يقرأ كأسم معبودة  37/36يرجع إلي عام 
  ريا منذ ذلك التاريخ . كميوباترا التي حكمت سو 
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ولدينا أربع عمالت فضية من فئة التيترادراخمة ، تحمل جميعيا 
، واألربع تصور الممكة والزي السمات الرومانية في طراز تصوير الوجو 

كميوباترا السابعة عمي أحد الوجيين والقائد الروماني ماركوس أنطونيوس 
رجع تاريخيا إلي حوالي عام عمي الوجو اآلخر ، ع ثر عمييا في سوريا ، وي

 .  (50) ق.م. 36
تمثل الممكة كميوباترا وىي تنظر جية اليمين وعمي رأسيا األولي : 

واألنف طويل ومدبب عصابة الرأس وتظير خصالت الشعر بوضوح ، 
طار العممة غير إوزخرفة ، ة الممكية ءترتدي العباىي و والوجو نحيف ، 

وبشكل دائري حروف يونانية ك تبت  كاممة ، وكتب حول تصوير كميوباترا
  عمي النحو اآلتي :

BACIICCANEWTEPA  
 وتقرأ 

BACIICCA   NEWTEPA 
 

 وتعني " الممكة كميوباترا المعبودة نيوتيرا " 
،  أما الوجو اآلخر من العممة ، فصور عميو ماركوس أنطونيوس

رأس أنطونيوس يظير في ىذا التصوير وىو ينظر جية اليمين أيضًا ، و 
ويظير خمف الرأس واألنف مدببة تمتد إلي األمام ، العارية والرقبة العريضة 

، وزخرفة  الرومان فرسانواحدًا من التصوير لرأس حصان ، مما يوحي بأنو 
 إطار العممة غير كاممة ، وكتب حول تصوير أنطونيوس :

ANTWNIOCAYTOKPATWPTPITONTPIWNANDPWN   
 وتقرأ

C  AYTOKPATP  TPITON  TPIN  AN  
 

 . (52)وتعني "اإلمبراطور أنطونيوس االعالن الثالث "  
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تصور الممكة كميوباترا عمي الييئة نفسيا التي الثانية : العممة و 
حيث يظير بعض  أمة السابقة ، ولكن حالة العممة أسو ظيرت عمي العم

التياشير والتآكل في حافة العممة ، وسجل عمي إطار العممة عبارة : 
BACIICCA   ، وتتشابو تمامًا مع ما

أما  ، وتعني الممكة كميوباترا المعبودة نيوتيرا .سجل عمي العممة السابقة 
الوجو اآلخر من العممة فعميو صورة رأس انطونيوس ولكنيا مطبوعة بشكل 

ويالحظ اختالف بعض التفاصيل عن العممة السابقة ، فمم غير مكتمل 
يظير رأس الحصان الوارد في العممة السابقة ، وذقن انطونيوس مستديرة ، 

رائة العبارة وزخرفة اإلطار غير متناسبة مع حدود العممة ، ولكننا نستطيع ق
 Cالمكتوبة حول الوجة بصورة كاممة ، وىي كاآلتي : 

AYTOKPATP TPITON TPIN AN (53) . 
 وسانطوني وسبحالة سيئة ويصور عمييا ماركالثالثة : العممة و 

عمي الييئة نفسيا المصورة عمي وكميوباترا حيث تظير فييا الممكة كميوباترا و 
زخرفة إطار العممة غير كامل ، ويحيط بالعممة عمي و العممتين السابقتين ، 
،  BACIICCA : حافة اإلطار عبارة 

بحالة من العممة لوجو اآلخر وا. وتعني : "الممكة كميوباترا المعبودة نيوتيرا " 
وىو ينظر جية اليمين  وسأنطوني وستصوير رأس ماركسيئة أيضًا ، وعميو 
 C Pالعممة العبارة اآلتية : وكتب عمي إطار 

TPITON TPIN AN (54) . 
يصور عمي أحد ع ثر عمييا في مدينة أنطاكيا ، و  العممة الرابعة : 

التي يتدلى جزء رأس الالممكة كميوباترا وعمي رأسيا عصابة وجيي العممة 
ء وجو والمالحظ ىنا امتالة الممكية ، ءوترتدي العبامنيا خمف الرأس 

وكتب عمي إطار العممة بعض الكممات اليونانية غير كميوباترا وكذا الرقبة ، 
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 .BACIICCA  . . . . Nاآلتي : المكتممة ، يقرأ منيا 

  نستطيع برغم تآكل بعض األحرف من العبارة المكتوبة ، إال أننا و
ترا ، وعمي الجية الممكة كميوبااسم أن نرى بوضوح ارتباط كممة نيوتيرا ب
وىو ينظر جية اليمين  وسأنطوني وساألخرى من العممة تصوير رأس مارك

وكتب عمي إطار العممة وظير بالتفاصيل نفسيا الواردة في العممة الثانية ، 
 عبارة :

 C AYTOKPATP TPITON TPIN AN 
(55)  

ا صورت إلي أن الممكة كميوباتر األربع ونخمص من ىذه العمالت 
أن ىذه العمالت صكت بعد عام  يؤكد، وىو ما ماركوس أنطونيوس مقترنة ب

 سوريا بعض المدن داخل وحصوليا عمي ، ق.م. أي بعد إعالن الزواج  37
نيوتيرا مقترنًا باسم الممكة كميوباترا عمي العممة ألول المعبودة وظيور لقب 

ا تحت لقب نيوتيرا بدأ في ، يجعمنا نرجح أن تأليو كميوباترا لنفسيىنا مرة 
 سوريا منذ ذلك التاريخ . 

ا يمفت النظر إلي ىذه العمالت ىو االختالف في بعض موم
تفاصيل تصوير الممكة كميوباترا وانطونيوس ، وىو ما يظير جميًا في 
العممتين األولي والثانية ، حيث نجد كميوباترا في العممة األولي نحيفة الوجو 

الثانية ممتمئة الوجو وأنف صغير ، أما أنطونيوس  ومدببة األنف ، وفي
فيظير في العممة األولي عريض الجبية وبذقن مدببة ، ويظير خمف الرأس 

من رأس ورقبة حصان ، بينما في العممة الثانية ، فنراه بجبية قصيرة  ءجز 
وذقن مستديرة وال يظير الحصان خمف رأس انطونيوس ، وىذا ما يجعمنا 

االختالفات ترجع لتنوع قالب الصك المستخدم ، وبما أن ىذه نعتقد أن ىذه 
ق.م. ، فاألرجح أن ىذا  36العمالت ترجع جميعيا إلي تاريخ واحد ، عام 
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ذا تعرفنا عمي دور صك العممة في  االختالف يرجع إلي تنوع دور الصك ، وا 
سوريا ، سوف نجد أن أنطاكيا وخالكيس وفينيقيا كان بيم دور لصك العممة 

، ولذلك فال نستبعد أن ىذه العمالت صكت  (56)ي القرن األول قبل الميالد ف
وتأتي العممة ، أو أنطاكية خاكيس أو كيميكيا وربما في ، في أكثر من مدينة 

 يث ع ثر عمييا في مدينة أنطاكية ما سبق أن ذىبنا إليو ، ح تعضضالرابعة ل
ولكن ببعض السابقة  ثالثات نفسيا الموجودة عمي العمالت الوتحمل السم

، ومعنى ىذا أن تمك العمالت األربع صكت في االختالف في التفاصيل 
 . التي حكمتيا كميوباترا  ةسوريالمدن ال

وتأكيدًا عمي ذلك ، فقد ع ثر عمي ثالث عمالت نادرة من فئة 
يرجع تاريخيم إلي في مدينة خالكيس ، ، كانت قد صكت التيترادراخمة 
مما يفيد استمرار عبادة كميوباترا في سوريا ق.م. ،  30/ 32حوالي عام 

 حتى نياية حكميا ىناك . 
صكت عمي طراز العمالت السابقة ، العممة األولى : حديدية ، 

والعبارة المحيطة  ة الممكية ،ءيظير عمييا الممكة كميوباترا وىي ترتدي العبا
 بتصوير الممكة كميوباترا كتبت عمي النحو اآلتي :

 BAC . . . . . .KΛEOΠATPAC  
 وتقرا : 

 

 وتعني الممكة كميوباترا
 أما الوجو اآلخر من العممة فيو تصوير لوجو ماركوس أنطونيوس ،

 وسجل حول اإلطار عبارة :
ETOYC KA TOY KAI S ΘEAC NEWTEPAC  

 وتقرأ : 
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نيوتيرا ، ويبدو ىنا أن  لممعبودةأيضًا العام السادس وىو  20وتعنى العام 
ماركوس أنطونيوس ، الذي ورد عمي استبدلوا اسم قد صانعي ىذه العممة 
 . (57)بسني حكم الممكة كميوباترا العمالت السابقة ، 

وصورت عمي نفس طراز العممة السابقة والعممة الثانية : برونزية ، 
التآكل في إطار العممة وكتب حول ، ويظير بعض وبالعبارات نفسيا 

 تصوير الوجة عبارة ك تبت عمي النحو اآلتي : 
BACIΛICCHC  ΚΛΕΟΠΑ . . . 

 وتقرأ : 
 

 الممكة كميوباتراوتعني 
أما الوجو اآلخر من العممة فيو تصوير لوجو ماركوس أنطونيوس ، 

أضاعت جزء من  العممةة حيث نرى تآكل في حاف، بحالة سيئة  ىذا الوجوو 
، طمس جزء كبير منيا فقد اإلطار ، أما الحروف المكتوبة حول اإلطار ، 

ن كانت األحرف المتبقية توضح أنيا تحمل التاريخ نفسو المذكور عمي  وا 
..... المعبودة  20العممة السابقة ، حيث نستطيع أن نقرأ منيا : العام 

 .  (58)نيوتيرا  
أما العممة الثالثة : برونزية ، وتحمل الطراز اليوناني في التصوير ، 
ويظير عمي وجو العممة تصوير نصفي لمممكة كميوباترا وىي تنظر إلي 
اليمين وترتدي العباءة الممكية وعمي رأسيا عصابة الرأس ، وكتب عمي 

 االطار العبارة التالية :
BACIΛICCA  KΛEOΠATΡAC   
 

 وتعني الممكة كميوباترا 
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أما ظير العممة فيظير عمييا المعبودة اثينا متجية إلي اليسار 
وتمسك بيدىا اليسرى الدرع وفي يدىا اليمنى الرمح وعمي رأسيا الخوزة 

رض مرتكزة بقدميا اليسري ورافعة قدميا المشيورة بيا ، وتقف عمي األ
  كة ، ويكتب عمي إطار العممة العبارة اآلتية :اليمنى ، وىي في وضع الحر 

ETOYC KA TOY KAI [S] ΘEA  NEWTEPAC  
 وتقرأ 

 

 .  (59)وىو أيضًا العام السادس من حكم المعبودة نيوتيرا  20وتعني العام 
 وامدينة خالكيس أيضأ قدسأىل ونخمص من ىذه العمالت إلي أن 

ثيا أن ىو بصفتيا المعبودة نيوتيرا ، ولكن ما يستوقف الباحث ىنا كميوباترا 
عمي االطار حول صورة وجو أنطونيوس ، ولم يذكر اسمو كما نيوتيرا كتبت 

كان دارجًا في العمالت السابق ذكرىا ، وكأن الصانع ىنا لم ييتم بكتابة اسم 
ل االسم أنطونيوس حول إطار العممة واكتفي بتصوير وجيو فقط ، واستبد

بتاريخ حكم كميوباترا وكذلك اسم المعبودة نيوتيرا ، وىذا ما يجعمنا نعتقد أن 
حكم كميوباترا ليذه المدينة في ذلك التاريخ كان خالصًا ويبدو أن انطونيوس 
في وجية نظرىم ، ما ىو إال زوج الممكة كما انو كان مشغوال بالحرب 

 األىمية .   
ىو ارتباط نيوتيرا بالمعبودة أثينا الثة ، الثوالالفت لمنظر في العممة 

حيث رأينا تصوير المعبودة أثينا وكتب حول اإلطار اسم المعبودة نيوتيرا . 
الحرب ، والحضارة ، ونحن نعمم أن أثينا عند اليونانيين كانت تمثل معبودة 

ولذلك فال نستبعد أن أىل مدينة ،  (61)والحكمة ، والقوة والبطولة ، والعدالة 
كميوباترا الممكة لكيس وباعتبارىم أىل حرب وفروسية ، قد صوروا خا

 تحمل كل صفات الحكمة والبطولة، وبالتالي فيي المعبودة أثينا باعتبارىا 
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، ولكنيا في الوقت نفسو تحمل لقب التي حممتيا المعبودة أثينا  والفروسية
 .  المعبودة نيوتيرا 

، فيعد من  ت الثالثمالأما بخصوص التاريخ الوارد حول إطار الع
األمور غير الدارجة في أسموب صك العممة في تمك الحقبة التاريخية ، حيث 

والثاني : العام ،  20لتاريخين ، األول : العام  تقدم ىذه العمالت تسجيالً 
ليذين التاريخين ، حيث يذكر أن  اً السادس ، ويقدم لنا أحد الباحثين تفسير 

يعني تاريخ تولي الممكة كميوباترا حكم مصر  ـ 20ـ العام التاريخ األول 
بمشاركة أخييا بطمميوس الثالث عشر ، والتاريخ الثاني وىو العام السادس ، 

ذا عممنا أن التقويم ( 60)وىو نفسو التاريخ السابق ولكن بالتقويم الفينيقي  . وا 
 الفينيقي ، تقويم حولي يؤرخ سني حكم الممك ، أي أن العام السادس الوارد
عمي العممة ىو تأريخ لحكم كميوباترا لمدينة خالكيس ، إال أن التاريخ اآلخر 

فنحن نعمم أن الممكة كميوباترا لم  ،يثير حيرة في نفس الباحث  20وىو العام 
أي  ـق.م.  37عام  ـتحكم خالكيس إال بعد إعالن زواجيا من أنطونيوس 

ذا جاز لنا المقارنة ،  ؟ . 20قبيل موتيا بسبع سنوات ، فكيف ك تب العام  وا 
فنحن نعمم أن الوثائق البردية والنقوش التي ع ثر عمييا في مصر سجمت 
تارخين لحكم الممكة كميوباترا ، األول منذ تولييا الحكم أول مرة بمشاركة 

والثاني خاص بتاريخ ، ق.م.  50وىو عام ، أخييا بطمميوس الثالث عشر 
ذا ما طبقنا ىذين  37م وىو عا، ن زواجيا من أنطونيوس اعال ق.م. ، وا 

مطابق  20التاريخين عمي العممة التي تحت أيدينا فسوف نجد أن العام 
ق.م. ، عمي اعتبار أن  32/30تمامًا لمعام السادس ، وكالىما يعني العام 

األول خاص ببداية حكم كميوباترا لمصر ، والثاني بخصوص إعالن زواج 
ر ظيور أنطونيوس مع كيوباترا عمي عممتين كميوباترا بأنطونيوس ، وىذا يفس

وجود تاريخين عمي ىذه العممة لعل . و باعتباره الذي وىبيا تمك المناطق 
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ربما من قبيل محاولة كميوباترا تأصيل وجودىا في خالكيس وكأن حكميا 
ليذه المدينة بدأ منذ تولييا حكم مصر ، أو أن أىل خالكيس اعتبروا بداية 

داية حكميا ليم ، وىذا من قبيل التكريم والحب ليذه حكميا في مصر ىو ب
 الشخصية .  

ن العمالت التي تحت أيدينا أكدت بما ال يدع إوخالصة القول ، 
سوريا بعض مدن في  عبدمجااًل لمشك أن الممكة كميوباترا السابعة كانت ت

، وكانت تصور عمي العممة بييئتيا المعروفة ، وىي تحت لقب ثيا نيوتيرا 
. ويالحظ القارئ أن كل ىذه ي ظيرت بيا عمي العممة في مصر الت

 30-36 ا بينالعمالت ترجع إلي العصر اليمينيستي ، وتحديدًا في الفترة م
فال نمتمك أية أدلة تفيد بأستمرار ، ق.م. ، أما بخصوص العصر الروماني 

يوتيرا عبادة نيوتيرا في تمك المنطقة ، مما يجعمنا نعتقد أن ظيور المعبودة ن
كميوباترا في الممكة ىناك كانت وليدة متغيرات سياسية ، ارتبطت فييا بحكم 

سوريا ، ومع عودة سوريا إلي الحظيرة الرومانية عقب اليزيمة في معركة 
ىذه اختفت وموت كميوباترا ، وتحول مصر إلي والية رومانية البحرية أكتيوم 

 المعبودة نيوتيرا .   كذلك عمالت و ال

 : نيوتيرا في بعض المناطق األخرى رابعًا 
 أ ـ قبرص 

كانت جزيرة قبرص إحدى األمالك التي حصمت عمييا كميوباترا في 
ق.م. بمنحة من أنطونيوس لتشارك أبنيا بطمميوس الخامس عشر  37عام 

عمي ك التاريخ اصبحت كميوباترا ممكة باعتباره ابن يوليوس قيصر ، ومنذ ذل
حدى معبوداتيا قبرص  كان من المنطقي أن تحمل األلقاب الدينية ، و وا 
الجزيرة ، ىذه وقد ع ثر عمي تكريس ديني في  .التي كانت تحمميا الرسمية 
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من ق.م. ، مقدم إلي ىيرقميس  36يرجع تاريخو إلي عام 
وميالس بن سوتيولس  سوتيولوس بن جالوكيا 

 المعبوداترا المعبودة نيوتيرا المحبة ألبييا و حيث نقرأ فيو : " الممكة كميوب
المحب ألبيو والمحب ألمو ،  ، المعبود ،طمميوس الذي يدعى أيضَا قيصر ب

 . (62) العام .. " .
كانت أن الممكة كميوباترا بويؤكد ىذا النقش عمي ما سبق أن ذكرناه 

قب والنقوش بمالبردية الوارد في الوثائق  (المعبودة) لقباستبدلت قد 
 . (نيوتيرا )المعبودة

أما بخصوص تصوير الممكة كميوباترا وىي تحمل لقب المعبودة 
أحد يحدثنا فال نمتمك أدلة عمي تصوير كميوباترا في قبرص ، و نيوتيرا ، 

وكذلك المعبودة ، العمماء بأن المعبودة إيزيس كانت تقدس في قبرص 
وديت كانت صيغة مقبولة اليونانية أفروديت ، وبما أن الدمج بين إيزيس وأفر 
صورت عمي ىيئة  قدوباترا يفي ذلك الوقت ، فال غضاضة من أن الممكة كم

داخل قبرص  تشاائف الدينية التي عو أفروديت ، وبخاصة أن الطـ إيزيس 
، حيث أعتبروا أن إيزيس وأفروديت أخوة ، مثل  اتكانت تجمع بين المعبود

ر إلي تأثير مصري ديني عمي ، وىذا أمر يشي (63)إيزيس ونفتيس في مصر 
 .ىذه المنطقة 
  قورينائيةب ـ 
كان ىو اآلخر من المناطق التي ظيرت  قورينائيةيبدو أن إقميم كما 

فيو الممكة كميوباترا وىي تحمل لقب المعبودة نيوتيرا ، حيث ع ثر عمي عممة 
 كتب عمييا  إقميم قورينائيةلمممكة كميوباترا السابعة في 

. ويظير ىنا  (64)إيزيس المصرية صورت كميوباترا فييا عمي ىيئة المعبودة و 
بالمعبودة إيزيس عمي اعتبار  اً كان مرتبط قورينائيةأن مفيوم نيوتيرا في إقميم 
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أن كيوباترا ىي المعبودة التي تحمل صفات إيزيس ، ويبدو أن ىذا المقب 
كميوباترا كانت قد ق.م. ، حيث نعمم أن الممكة  37ظير أيضًا بعد عام 

، فال غضاضة ىنا أن . إذًا  (65)سجمت ىناك تحت إسم إيزيس الجديدة 
تحمل ىذه الممكة لقب نيوتيرا مثمما حدث في المناطق التي حكمتيا بعد عام 

 ق.م.  37
المعبودة نيوتيرا سارت في عبادة كميوباترا بوصفيا والواضح أن 

ختفت بعد نياية الحكم البطممي سيرتيا في سوريا ، حيث ا قورينائيةقبرص و 
فييا ، وحل محميا األباطرة الرومان المؤليين ، والذين ظيروا في النقوش 

 والعمالت .
 

 الخاتمة : 
 ونخمص من ىذه الدراسة إلي النتائج اآلتية :  

ق.م. وذلك  37/36نيوتيرا عام ممعبودة كان أول ظيور ل -أواًل  
لسابعة من ماركوس انطونيوس وحصوليا عقب اعالن زواج الممكة كميوباترا ا

حممت وبعض المناطق األخرى في سوريا ، و وانطاكيا عمي كميكيا وخالكيس 
كميوباترا ىذا المقب تشبيًا بجدتيا الممكة كميوباترا الثالثة والتي عرفت بمقب 

 كميوباترا ثيا . 
 المعبــــودة)المقــــب  ايبــــدو أن ىــــدف الممكــــة كميوبــــاترا مــــن ىــــذ -ثانيــــًا 

ـــر منـــو دينـــي ، يرا( نيـــوت ـــت بـــو أن تكتســـب حـــب كـــل سياســـي أكث حيـــث حاول
المنـــاطق التـــي حكمتيـــا ، فعنـــدما ا طمـــق عمييـــا فـــي ســـوريا ، عممتـــو فـــي كـــل 

نية التي كانت تحمميـا بيـذا المقـب  البمدان التي تحكميا ، واستبدلت ألقابيا الدي
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لدينيـة وفيمـا يمـي تسمسـل ظيـور األلقـاب ا ،وكأن كل ىذه البمـدان وطـن واحـد 
 لمممكة كميوباترا وأماكنيا . 

 المصدر مكان الظيور المقب العام
 ق.م.50
 ق.م.44
 ق.م.36

 واستمر 
 حتى 
 موتيا

 إيزيس الجديدة
 المعبودة

 المعبودة نيوتيرا

 مصر
 مصر
 مصر
 سوريا
 قبرص

 قورينائية

 الوثائق البردية والنقوش
 الوثائق البردية والنقوش
 الوثائق البردية والنقوش

 ممةالع
 نقش
 عممة

العصر الروماني أيضًا عبادة نيوتيرا في مصر إبان استمرت  -ثالثًا 
حيث وجدنا معبد في إقميم أوكسيرنخوس يرجع تاريخو إلي القرن الثاني 

نعثر حتى اآلن ، ولكننا لم تمارس بداخمو طقوس عبادة نيوتيرا الميالدي 
ن ار العص أدلة واضحة عن تصوير المعبودة نيوتيرا في عمي لروماني ، وا 

اعتقد الباحث أنيا قد تكون صورت عمي ىيئة السيدة الصغيرة التي تحمل 
   طفميا .

حتحور ،  ـــــــعبدت نيوتيرا في مصر عمي أنيا أفروديت  -رابعًا 
وظاىرة االمتزاج الثقافي بين المعبودات لم تكن بالغريبة عمي المجتمع 

ين معبودات مصرية وأخرى المصري ، حيث رأينا حاالت عدة لممزج ب
دمج أفروديت مع حتحور لكي نيونانية ، وبالتالي فال غضاضة في أن ت

 تفرز لنا المعبودة نيوتيرا .
من المفاىيم والنتائج التي توصل إلييا  اً وىكذا يتضح لنا أن كثير 

م. ، قد تغيرت تمامًا   0948المنشورة عام  مانوك في مقالتيبونير و  انالعالم
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المكتشفات الحديثة في مجال اآلثار والبردي بما ال يدع مجااًل  تأثبتحيث 
ن نيوتيرا معبودة بكل ما تحمل دالالت الكممة من معنى ، وليست لمشك أ

    . مجرد لقب حممتو الممكة كميوباترا تشبيًا بالممكة كميوباترا الثالثة
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