
 مجلة الاتحاد العام لآلثاريين العرب (4242) 1العدد  -42املجلد
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

55 | DOI : 10.21608/jguaa.2022.146938.1253   محمد فوزى حسين شعفةتامر  -محمد عبد الرحمن الشرقاوى 
 

Recevd at:  2022-06-25     Accebted at: 2022-08-14    Availabal online: 2022-08-23 

 رسيت( قبل الممك أمنحوتب الثالث  ػػػػػ)إبت ر معبد األقص
Luxor Temple (Ipt-rsyt) before Amenhotep III  

 محمد عبد الرحمن الشرقاوى
 جامعة المنوفية ػػػػكمية اآلداب  ػػػػأستاذ اآلثار المصرية 

Mohamed Abdul Rahman Al-Sharkawy 

Professor of Egyptology  

Department of Egyptology, Faculty of Arts, 

Menoufia University 
Mohamed. abdelghani@art.menofia.edu.eg 

 تامر محمد فوزى حسين شعفة
 جامعة المنوفية ػػػػكمية اآلداب  ػػػػمدرس اآلثار المصرية 

Tamer Mohammed Fawzi Shafaa 
Lecturer of Egyptology  

Department of Egyptology, Faculty of Arts, 

Menoufia University 
Tamer.mohammed86@art.menofia.edu.eg

  :الممخص
معبد األقصر، وشعائره المبكرة، قبؿ أف ي قدـ تاريخ شير إلى التي ت  ثرية والنصية ذا المقاؿ في مجموعة األدلة األىيبحث 

الثالث عمى تجديده، واستكماؿ عناصره المعمارية، ومناظره، ونقوشو، مف قبؿ المموؾ الالحقيف. وتؤكد ىذه األدلة  أمنحوتب
لؽ نجـ أت تي شيدتإلى الدولة الوسطى ال ػػػػغالًبا  ػػػػثرية، ترجع أقدميا التاريخية واألراحؿ أف المعبد شيد مجموعة مف المعمى 

الذي حاوؿ بناء وتجديد المباني التي تضررت مف جراء ومعبده في الكرنؾ. تالىا عصر أحمس األوؿ  ،رع ػػػػاإللو أموف 
 األوؿ أمنحوتبر كؿ مف أف المعبد كاف قائًما خالؿ عصعمى كما تؤكد ىذه األدلة اإلعصار الذي أصاب مدينة طيبة. 

ثـ شيد طفرتو الكبرى خالؿ عصر حتشبسوت  ،عيادقاـ فيو األ، وت  يتقبؿ القرابيف واليبات، الثاني تحوتمساألوؿ و  تحوتمسو 
مقبرتيا في وادي المموؾ. كما بدا واضًحا أف المعبد كاف مدينة ىابو، و البحري، و بطو بمنشآتيا في الكرنؾ، والدير مف خالؿ ر 
تؤكد مف ناحية أخرى، و . تجديدهالثالث  أمنحوتبالرابع، حتى قرر  تحوتمسالثاني، و  وتبأمنحالثالث، و  تحوتمسمحؿ اىتماـ 

رتبط بعيد إبت، وعيد كؿ اوأنو النشأة األولى، ني عمى البقعة الطاىرة المقدسة، التي شيدت ب  األصمي بد أف المععمى األدلة 
ومف المرجح أف كؿ ىذه األسباب مجتمعة دفعت كما شيد بعض األحداث الميمة خالؿ عصور المموؾ السابقيف.  ،عشرة

قاعدة دينية جعؿ منو الكا الممكية، و  ةلعباد. كما كرسو مف قوة وثراءحققو المعبد، في ضوء ما تجديد أمنحوتب الثالث إلى 
        . ، إباف االحتفاؿ بعيد إبتكبرى، ي ستمد منيا شرعية الحكـ

 .الشعائر الدينية ؛الثالث أمنحوتب ؛ػػ رسيتػإبت  ؛معبد األقصر ؛رع ػػػ موفآ :الكممات الدالة
Abstract: 

This article discusses the archaeological and textual evidence of Luxor Temple, and its early rituals, 

before Amenhotep III. These shreds of evidence confirm that the temple passed through several  

historical and archaeological phases; the oldest is often dated back to the Middle Kingdom, which 

witnessed the flourishing of Amun-Re, and his temple in Karnak. This was followed by the time of 

Ahmose I, who tried to build and renovate the buildings that were damaged by the hurricane that hit 

Thebes. Shreds of evidencealso confirmthat the temple was present during the reigns of Amenhotep I, 

Thutmose I and II, when it was actively working. The temple reached its great development during the 

reign of Hatshepsut, when she linked it to her buildings in Karnak, Deir Al–Bahri, her tomb in Valley of 

the Kings and Medinet Habu.. It also seemed that the temple achieveda specific preferencein Thutmose 

III, Amenhotep II, and Thutmose IV reigns until Amenhotep III decided to renovate it. On the other hand, 

the evidence confirms that the old temple was first established in the sacred place that was associated 

with the birth of ogdoad. The temple was also associated with Opet and decade festivals. Thus, the 

temple acquired a historical depth, about six hundred years ago, before the reign of Amenhotep III.  
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 :المقدمة .1
و المعروؼ باسم ػػػػ معبد األقصرالجزء األكبر مف في بناء أف الفضؿ عمى تؤكد المصادر المصرية 

ػػػ 1931) الثالث أمنحوتبإلى الممؾ يرجع تقريًبا بشكمو الحالي  ػػػػ1""إبت الجنوب ipt-rsyt  األشير
 ةعادا  و  ،بيدموأمر  ،قديـ  معبد مقصورة أو مكاف عمد إلى إنشاء معبد كبير ، حيف 1ؽ.ـ(1939/1931

 اذ امعً چيد في المرحمة األولى معمى مرحمتيف: ش  الجديد نى المعبد . وقد ب  9في أعماؿ البناء استخداـ مواده
فناء في المرحمة الثانية  وؼ شماليضحجرات متعددة، عمى قاعدة مرتفعة، في الجزء الجنوبي مف الموقع. أ  

أمر الممؾ بتدويف في الوقت نفسو . و 4ربيو معمد كبييى المعبد بتن(، وافناء الشمسذي ع مد ) مفتوحكبير 
 اوآثارً  اترؾ نقوشً صالة األساطيف. كما الكبير، و  ئوة مف النقوش التكريسية عمى سواكؼ فنامجموعة كبير 

عبد منذ عصر مالزخرفة في أعماؿ البناء والوقد استمرت  .3وزخرفتو وفضمو في بناء المعبددوره سجؿ ت  أخرى 
                                                             

1 ERMAN, A. & GRAPOW, H. (eds.), Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, Vols.1, Leipzig: J. Hinrichs, 1926, 

[=Wb.I], 68,3. cf.GAUTHIER, H., Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans les Textes Hiéroglyphiques, 

Vol. I, Le Caire, 1925, 68;  LGG.III, 579. 
2 SHAW, I. & NICHOLSON, P., The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, Cairo, 2002, 311; HORNUNG, 

E., KRAUSS, R., & DAVID, A.: »Chronological Table for the Dynastic Period«, In HORNUNG, E. et al., 

(eds.), Ancient Egyptian Chronology, Handbook of Oriental Studies, Section One, The Near and Middle East 83, 

Boston, 2006, 492.  

 .335 ـ،1113ماىر جويجاتي، القاىرة،  :ترجمة وتعميؽ، إمبراطورية نشأة أو طيبة، اللويت، كمير3 

4 WILKINSON, R.H., The Complete Temples of Ancient Egypt, Hong Kong, 2000, 166. 
5Cf. LD III, 73; GAYET, A.: Le Temple de Louxor.1er Fascicule. Constructions d'Aménophis III, Cour d'Aménophis, 

Salle hypostyle, Salle des Offertoires, Salle du Lever et Sanctuaire de Maut, MMAF 15, Paris, 1894; SPIEGELBERG, 

W.: «Die Bauinschrift Amenophis' III auf der Flinders Petrie-stele», RecTrav 20, 1898, 41 (9-16); 44-45; 

Sethe, K., & Helck W., Urkunden der 18. Dynastie: Historisch-biographische Urkunden, IV, Berlin: Akademie-

Verlag, 1961, [=Urk. IV], 1650, 10-1652, 9; 1682-1721; HAYES, W. C., The Scepter of Egypt. A Background for 

the Study of the Egyptian Antiquities in the Metropolitan Museum of Arts, Part II: The Hyksos Period and the 

New Kingdom (1675-1080 B.C.), New York, 1968, 234-235, figs. 139-140; ABDUL-QADER, M.: «Preliminary 

Report on the Excavations Carried out in the Temple of Luxor. Seasons 1958-1959 & 1959-1960», ASAE 60, 

1968, 248, PL. XXIII; BRUNNER, H., Die Südlichen Räume des Tempels von Luxor, Mainz am Rhein, 1977; 

LICHTHEIM, M., Ancient Egyptian Literature, A Book of Readings, Vol. II: The New Kingdom, London, 1976, 44-

45;  

أىـ آثار األقصر الفرعونية، ، سيدتوفيؽ، ؛ 119-173 ـ،1391، القاىرة ،1جػ ،موفأ آثار األقصر، معابدمحمد، عبد القادر، 
  ؛119-34 ـ،1391القاىرة، 

ABDEL-RAZIQ, M., Das Sanktuar Amenophis III im Luxor-Tempel, Studies in Egyptian Culture 3, Tokyo, 1986; 

BAR II, §§ 886-887; PORTER, B. & MOSS, R., The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 

Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings, Oxford: The Clarendon Press, 1972. [= PM II], 312-339; 

EL-SAGHIR, M., The Discovery of the Statuary Cachette of Luxor temple, Mainz am Rhein, 1991, 21-34, FIGS. 

45-74; 50-51, FIGS. 107-108; 72-74, FIGS. 156-163; DAVIES, B.G., Egyptian Historical Records of the Later 

Eighteenth Dynasty, Fascicle IV. Translated from W. Helck, Urkunden der 18. Dynastie, Heft 20, Warminster, 

1992, 2 [562: 9-12]; 15-28 [572];  

؛ كابروؿ، 147-141ـ،1333محمد العزب موسى، القاىرة، محمود ماىر طو و  :، ترجمةطيبة "آثار األقصر"، تشارلز، نيمس
 نشأة أو طيبةاللويت، ؛ 413-413 ـ،1119ماىر جويجاتي، القاىرة،  :، ترجمة وتعميؽالثالث الممؾ العظيـ أمنحوتب، أنييس

 .351-335 ،إمبراطورية
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الفترات التي أ ىمؿ ، باستثناء بعض 5ؽ.ـ( 951-991الثالث حتى عصر الممؾ نقطانبو األوؿ ) أمنحوتب
 1995-1931/1939) 7اخناتوفكؿ مف في عيد عمى سبيؿ المثاؿ ػػػ  ؛ كما حدث ػػػافييا المعبد عمدً 

عفًوا خالؿ عصور ، أو 11ؽ.ـ( 453/455ػػػػ495) 11واكسركسيس ،11ؽ.ـ( 311 ػػػػ 313)3، وقمبيز9ؽ.ـ(
 . الضعؼ والفوضى واالضطرابات

الثالث  منحوتب، تظؿ العصور السابقة ألالبالغ ألؼ عاـ تقريًبامقابؿ ىذا االمتداد الزمني الطويؿ في 
المعبد كاف معصر الدولة الوسطى يرجع إلى  عبدوجود م" دارسي"افترض فقد  .بيف العمماءمحؿ اختالؼ 
مرت عمى عمى إقامة آثارىـ في مواقع المعابد القديمة التي د   ةاألسرة الثامنة عشر مموؾ اعتاد الحالي، حيث 

وعمى الرغـ مف أف  ،عمى ىذه الحقيقة حتى اآلف قاطعلـ يتـ العثور عمى دليؿ ذكر أنو إال أنو ، مر القروف
قبوليا حذًرا بفقد ظؿ وخارجو ثرية التي ع ثر عمييا في المعبد لقى الدولة الوسطى األاستشيد ببعض "دارسي" 

جود معبد يرجع إلى عصر الدولة في و "، دارسي"ترجيح رأى " بورخاردقبؿ " .19عمى المعبد القديـ دلياًل 
ف لـ يصؿ منو إال القميؿ ترجع إلى ىذا منقولة ، مستشيًدا ببعض ما ذكره "دارسي" مف آثار الوسطى، وا 

 .14مف دراستو لممعبدالثابتة ضيًفا إلييا بعض األدلة األخرى العصر، م  
 فمستعيني ،العمماءبعض قبواًل مف الثالث  أمنحوتبالقى وجود معبد مف الدولة الوسطى مكاف معبد 

عمى  اعتمدً ممعبد األقصر إلى الدولة الوسطى، رجوع " برستيدأكد "؛ فقد ثريةالنصية أو األ ألدلةعدد مف اب
نحت تماثيمهم؛ ما  ....الذي بنى المعابد الثالث التكريسية مثؿ: " أمنحوتبفي نقوش واردة العبارات البعض 

العبارات ت شير إلى ىذه رأى أف ". و بنى األقصر ثانية من جديد ي". أو "الذكان بالمبن ُأعيد بنائه بالحجر
 . 13الثالث بتوسعتو أو إعادة بنائو أمنحوتبمعبد الدولة الوسطى األقدـ الذي قاـ 

                                                             
6 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311; HORNUNG, & Others, In, 

Ancient Egyptian Chronology, 495. 
7 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, 166; 

فاف ديؾ، ؛ 113-114ـ، 1111ماىر طو، القاىرة،  محمود :وتقديـ، ترجمة أخناتوف وديانة التوحيد أريؾ، ىورنونج،
 :تحرير، ؽ.ـ("، في كتاب تاريخ مصر القديمة 1153-1931)نحو  عصر العمارنة وما تاله مف الدولة الحديثة"، ياكوبوس
 .499-491 ـ،1113أشرؼ فتحي، القاىرة،  :ترجمة ،إياف شو

8SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311; HORNUNG, & Others, In 

Ancient Egyptian Chronology, 492. 
9 ELGOOD, P.G., Later Dynasties of Egypt, Oxford, 1951, 121. 

10 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311; HORNUNG, & Others, In 

Ancient Egyptian Chronology, 494. 
11 ELGOOD, Later Dynasties of Egypt, 127. 
12 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311; HORNUNG, & Others, In 

Ancient Egyptian Chronology, 494. 
13 DARESSY, G., Notice Explicative des Ruines of Temple de Louxor, Le Caire, 1893, 1-2. 
14 BORCHARDT, L.: «Zur Greschichte des Luqsortempels», ZÄS 34, 1896, 122-125. 

15 BREASTED,J.H., Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906. [=BAR. II], 357, n .e. 
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الثالث انتزع بقايا الدولة الوسطى في األقصر، وشيد مكانو أحد أىـ  أمنحوتب" أف مونتيه"ذكر و 
عمى أكثر قدًما،  أف مباني معبد األقصر القائمة ت خفي أساسات مباف  إلى " بيكي". وأشار 15المباني في مصر

الوسطى األدلة التي تربط الموقع بعصر الدولة قمة كثير مف المعابد األخرى. ورأى أنو عمى الرغـ مف غرار 
ي مكف استنتاج وجود معبد "نو فقد ذكر أ، لذا ؛أكثر مف مرة في المعبد "حتب الثالث ػػػسبؾ "اسـ قد ع ثر عمى ف

 . 17"فكرة عف حجمو أو شكمو ةمف ىذه الدولة في ىذا المكاف، ولو أنو ليس ىناؾ أي
أنو طبًقا لمنظرية المصرية القديمة مف ضرورة بناء المعبد عمى البقعة المقدسة  "عبد القادر"أكد كما 

فقد أ قيـ المعبد الحالي عمى أنقاض معبد ، عمييا اإللومرتبطة بظيور العمييا النواة األولى،  يتننفسيا، التي ب  
أف نقوش معبد األقصر الحالي تدؿ  "حسن" وبدوره، ذكر. 19قديـ، إال أف كؿ آثار ىذا المعبد اختفت اآلف

تكوف أف إلى احتماؿ  "توفيق". وأشار 13ى أنقاض معبد قديـ يرجع إلى عصر الدولة الوسطىإقامتو عمعمى 
و ضعت في أثناء عصر الدولة الوسطى، عمى أنو ال ي عرؼ بالتأكيد أيف كانت  قد األقصرالنواة األولى لمعبد 

الثالث بدأ تشييد المعبد  أمنحوتب" أف جريمال"رأى . و 11يبؽ منيا شئ ولـ، تيدمتخاصة أنيا ىذه النواة، 
" أف اللويت. وذكرت "11مستخدًما بعض العناصر المعمارية القديمة، ومنيا ما يرجع إلى األسرة الثالثة عشرة

موقع معبد األقصر لـ يكف جديًدا، فقد سبؽ أف ش يد في ىذا المكاف معبد مف الحجر الرممي، يعود إلى 
" أف أصوؿ اآلثار نيمس. وذكر "11الثالث بيدمو وأعاد استخداـ مواده أمنحوتبألسرة الثانية عشرة، وقاـ ا

. 19القديمة لمعبد "إبت الجنوبي" ف قدت في العصور القديمة، وضاعت معالـ كؿ معابد حتشبسوت ومف سبقيا
كر أقيـ خالؿ عصر الدولة الثالث، مكاف مبنى مب أمنحوتب" أف معبد األقصر، أقامو أرنولدكما ذكر "

 . 14الوسطى، وعدلتو الممكة حتشبسوت
" أف ىذا المعبد كاف معروًفا بالفعؿ خالؿ عصر الدولة الوسطى باسـ المقصورة هيسوذكر "

خر آ ادً عدنمحظ ، في المقابؿ ، و، االسـ الذي اشتير بو معبد األقصر طواؿ العصور التاريخية13الجنوبية
أنو ال يوجد ما يؤكد  "بارجيه"فذكر  :وجود معبد يرجع إلى عصر الدولة الوسطىعمى قد تحفظ مف العمماء 

                                                             
 .111ـ، 1119حسف نصر الديف حسف، القاىرة،  :، ترجمةحياة مشاىير الفراعنةمونتيو، بيير،  15
 :لبيب حبشي وشفيؽ فريد، مراجعة :ترجمة ،9جػ ،اآلثار المصرية في وادي النيؿ آثار األقصر شرقًا وغربًابيكى، جيمس،  17

 .13ـ، 1393محمد جماؿ الديف مختار، القاىرة، 
 .179، آثار األقصر، عبد القادر 19
  .91ـ، 1331، القاىرة، 3جػػمصر القديمة، حسف، سميـ،  13
 .34، ، آثار األقصرتوفيؽ 11
 .943ـ، 1331زكية طبوزادة، القاىرة،  :ماىر جويجاتي، مراجعة :، ترجمة، نيقوال، تاريخ مصر القديمةجريماؿ 11
  .335، طيبة أو نشأة إمبراطورية، اللويت 11
 .141، طيبة "آثار األقصر"، نيمس 19

24 ARNOLD, D., The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, translated by Gardiner, S.H., and 

Strudwick, H., edited by Strudwick, N. and Strudwick, H., Cairo, 2003, 135. 
25 HAYES, The Scepter of Egypt, 234.   
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حتب الثاني مف األسرة  ػػػػػ، باستثناء، عموديف باسـ الممؾ سبؾ باألقصر ةمعبد قبؿ األسرة الثامنة عشر إنشاء 
أقدـ شاىد معماري ال عد ت  الثالث  تحوتمساغتصبيا التي وذكر أف مقصورة حتشبسوت الثالثية . الثالثة عشرة

خر أماكف أشكؿ تموف، ألمركب  ةجانبيقصورة أنو كاف ىناؾ في األصؿ معتقد او  .يزاؿ في مكانو
أف " دودسون"كما ذكر  15."إبت"بمناسبة عيد الستة التي أقامتيا الممكة بيف الكرنؾ واألقصر  اتاالستراح

 أمنحوتب" أف بريانورأت ". 17الثالث تحوتمسبد األقصر ش يد عمى موقع ش غؿ ألوؿ مرة تحت حكـ الممؾ مع
معبًدا أخر مف قديـ يرجع إلى التحامسة نى بالثالث ربما بنى معبد األقصر عمى عدة مراحؿ، مستبداًل بم

 . 19الحجر الرممي

ترجع إلى عصر الدولة  ف  : "أنو عمى الرغـ مف وجود عناصر مف مبامورنان"رأى مف جانبو، 
 أ عيد استخداميا في مبناه، فإنو ال يمكف اقتفاء أثر معبد األقصر قبؿ عصر األسرة الثامنة عشرة. ،الوسطى

ذكر أنو ربما جاءت اإلشارة األولى إلى المعبد في النقوش القديمة مف العاـ الثاني والعشريف مف عيد الممؾ و 
 تحوتمستشبسوت و حفي أثناء فترة حكـ إال معبد فمـ تظير النشائية في أما عف األدلة اإل ،أحمس األوؿ

، التي ا ستخدمت بدورىا في بناء المقصورة الثالثية التي أقاميا الممؾ رمسيس الثاني داخؿ المشترؾ الثالث
لتكشؼ بشكؿ واضح عف المقصورة األصمية التي كرسيا مموؾ منتصؼ األسرة الثامنة عشرة.  ؛فنائو األوؿ
يمكف تحديد بقايا أخرى مف معبد التحامسة في األقصر، وليس مف الواضح  : "أنو ال" أيًضامورنان"كما ذكر 

الثاني عاـ المزعومة لممكية حتشبسوت في الموف أنبوءة اإللو سابؽ شيد خر آمبنى ما إذا كاف ىذا المبنى أو 
 تحوتمسعصر الممؾ تعود إلى القطع التي العديد مف العثور عمى عمى الرغـ مف ، و حددحاكـ غير ممف 

لذا فإف أي  ؛مف ىناؾ أصالً  ءتجا اأنيالتثبت مف الموقع، فإنو ال يمكف بعد  المتأخرة فيالثالث في المباني 
 .13لحاليامعبد تحت الالبحث عنو في األقصر ال يزاؿ يتعيف  ةعشر  ةالثامنمف معبد منتصؼ األسرة بقايا 

العبادة أو أي جزء في المعبد( كإلى عدـ وجود دليؿ ) ػػػخرفي موضع آأيًضا ػػػ " مورنانأشار "كما 
ربما ثار الدولة الوسطى القميمة التي ع ثر عمييا في معبد األقصر آيسبؽ بداية األسرة الثامنة عشرة، وأف 

ن قمت إلى األقصر بعد تفكيؾ المباني األصمية. وعمى الرغـ مف ذلؾ، فقد ذكر أف ثـ خر، آجاءت مف موقع 
" بيل"طرح  .91ي ش يد عمى نتوء أو مرتفع )لـ يتـ التنقيب فيو أبًدا( قد يخفي األساسات األصميةالمعبد الحال

ال ي عرؼ أنو مجيًبا ب "الثالث؟ أمنحوتبمعبد األقصر قبؿ عيد و جد ىؿ " :بشكؿ مباشر بدوره السؤاؿ نفسو
                                                             

26
 BARGUET, P.: «Luxor», In Lexikon der Ägyptologie, III, edited by Helck, W.& Westendorf, W., 1103, 

Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1980. 
 .113 ـ،1111مروة سعيد الفقي، القاىرة،  :ترجمة ،مموؾ النيؿإداف، دودسوف،  27

، القديمة في كتاب تاريخ مصرؽ.ـ.(،  1931-1331األسرة الثامنة عشرة قبؿ عصر العمارنة )نحوبتسي، "برياف، 19
 .455، ـ1113أشرؼ فتحي، القاىرة،  :إياف شو، ترجمة:تحرير

29 MURNANE, W.: «Luxor», In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, II, Cairo: The American University 

Press, 2001, 310. 
30MURNANE, W.J.: »Temple of Luxor», In BARD, K.A AND SHUBERT, S.B (eds.), Encyclopedia of the 

Archaeology of Ancient Egypt, New York, 2005, 541. 
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لالحتفاؿ بطقوس الممؾ اإلليي في مبنى إلى وجود في رأيو شير سوى القميؿ جًدا، لكف األدلة الموجودة ت  
استعاف  وقد (.األسرة الثامنة عشرة الثالث )أوائؿ األسرة تحوتمساألقصر عمى األقؿ منذ عيد حتشبسوت و 

ميزة م  ال (متعددة األضالعالمقناة )الحجر الرممي أعمدة كأسطوانات  ؛" ببعض األمثمة لمتدليؿ عمى ذلؾبيل"
بدًءا مف المعبد جدراف الثالث استخداميا في بناء  أمنحوتبعاد أالتي الثالث  تحوتمسفترة حتشبسوت و ل

مبنى يرجع إلى ربما كانت مف بقايا األسطوانات ىذه وذكر أف  ،فصاعًدا )جنوًبا(تقريًبا القرابيف صالة منطقة 
 تحوتمسحتشبسوت و ل مف مباف  باإلضافة إلى أحجار  ،يوًما األقصرمقصورة كاف قائًما في منطقة  ،التحامسة
 ماثيؿ. فضاًل عف تثيةالثالقارب رمسيس الثاني مقصورة في  يامااستخدعيد أ  الثاني  أمنحوتبالثالث و 
األقصر. وأخيًرا، خبيئة الشمس في فناء مدفونة في النصؼ الغربي مف التي ع ثر عمييا الثالث  تحوتمس

، مف الكرنؾ إلى األقصرعيد "إبت" األرضي حتشبسوت لموكب  ياأقامتالمقاصير أو المحطات الست التي 
 .91إلى مكاف ماأنيا شيدتو ليؤدي  إلى الطريؽ الذي يشير في رأيو

الثالث، وأنو  أمنحوتبراء لـ ينؼ وجود معبد قديـ، يرجع إلى ما قبؿ اآليتضح مما سبؽ أف تبايف 
عند و ي محظ أف معظـ ىذه اآلراء كانت مجرد احتماالت، ال ِسيَّما غير أن ،أزالو، لي شيد مكانو معبده الجديد

د عرض المشيد عن عفالقوية األدلة بعض غابت وفي الوقت نفسو  ،معبد الدولة الوسطىالبحث في تاريخ 
 يامنما ق دـ واتسـ بعض  ،مف مموؾ األسرة الثامنة عشرة أمنحوتب الثالثور أسالؼ تاريخ المعبد خالؿ عص

ومف ثـ، . في أثناء سرد أعماؿ ىؤالء المموؾ مفرقة كما ظمت كثير مف األدلة األخرى مبعثرة باالقِتضاب،
حتى وظمت حمقاتو بداية مف عصر الدولة الوسطى  ارتسمت حالة مف الغموض عمى تاريخ المعبد المبكر،

مما أدى إلى تجاوز بعضيا االرتباؾ، وعدـ الوضوح.  مفككة، غير كاممة، يكتنؼنياية حكـ تحوتمس الرابع 
في إعادة الثالث  أمنحوتبالبعض عف ىذا التاريخ المبكر، أو اإلشارة إليو في عجالة، كاستيالؿ لدور الممؾ 

الثالث إلى إزالة  أمنحوتباألسباب التي دفعت  بحث فيالي محظ أف  ،وفي الوقت نفسو ،مف جديد بناء المعبد
المنشورة مصادر نقص اللالمعبد نفسو؛  ، غموضما زالت غامضة ، وبناء المعبد الجديد،المباني القديمة

 .وتتبع تاريخو ،99ووفيم ،، مما شكؿ صعوبة كبرى في تفسيره91المعبد ونقوشمناظر معظـ عف دقيؽ بشكؿ 
 
 
 
 
 
 

                                                             
31 BELL, L.: “The New Kingdom «Divine» Temple: The Example of Luxor”, In Shafer, B.E., (ed.), Temples of 

Ancient Egypt, New York, 1997, 147-148. 
32 BELL, L.: «Luxor Update», OIAN 90, 1983, 4. 
33 BELL, In  Temples of Ancient Egypt, 179. 
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 :ثرية والنصيةاأل المعبد القديم أدلة  .2
94:(ق.م 1655-2555الوسطى )الدولة  1.2

 

العصر خالؿ عصر الدولة القديمة، و  األقصر معبدإلى شير ت   ػػػتى اآلف ح ػػػأدلة لـ ي عثر عمى أية  
 المعبد خالؿ عصر الدولة الوسطى.ىذا  ميط المثاـ عفعف عدة دالئؿ ربما ت  المتوسط األوؿ، غير أنو ك شؼ 

 1311-1353)ربما يرجع إلى الممؾ سنوسرت األوؿ  ػػػػشير رصيؼ في منطقة صرح الكرنؾ التاسع ي  إذ 
، عمى طوؿ شمااًل إلى األقصر جنوًبا مف الكرنؾيمتد إلى وجود طريؽ  ػػػػ( 95ؽ.ـ 5+1973-93/1311ؽ.ـ

معبد بيف  جًدا محتمؿبشكؿ ، رابًطا الذي سوؼ يظير في العصور الالحقة يجنوبال ػػػ يشمالالمسار المحور 
  .97عاصر عند أو بجوار معبد األقصر الالحؽم  آخر مبنى و الكرنؾ الدولة الوسطى في 

بانطالؽ  ؛ومراسمو الرئيسة ومف الجدير بالذكر أف ىذا الطريؽ كاف يرتبط ارتباًطا وثيًقا بعيد "إبت"
ثـ ، وجًيا لوجو موف رعآالمصيري باإللو الممؾ، ولقائو  بصحبةأموف الكرنؾ إلى أموف األقصر، موكب 

االحتفاؿ بعيد الوادي إذ ي محظ أف  .ىأعياد طيبة األخر  اتمسار مى عكس ع ،99مرة أخرى عودتو إلى الكرنؾ
موف يخرج مف معبده ؛ ومف ثـ، كاف قارب اإللو آرتبط برحمة الشمس الكونية مف الشرؽ إلى الغربا الجميؿ

أكتاؼ الكينة، ثـ يبحر لمضفة الغربية عبر مرسى الكرنؾ، الواقع عمى ضفة النيؿ بالكرنؾ بًرا، محمواًل عمى 
ومشاىدة  ،مجبانةالشرقية، قبالة المعبد، ويعود في النياية إلى المعبد مرة أخرى بالطريؽ نفسو، بعد زيارتو ل

إبت لمدينة ىابو، خالؿ العيد األعشوري )عيد كؿ عشرة  –اـ  -موف كما كاف موكب اإللو آ .93آلية الغرب
ثـ يبحر عبر النيؿ إلى مدينة ىابو، ليستقر بو المقاـ  ،أياـ(، يخرج مف معبد األقصر محمواًل داخؿ ناووسو

  .41أواخر األسرة الحادية عشرة الذي قامت الممكة حتشبسوت، ومف بعدىا تحوتمس الثالث بتجديدهمعبد في 

                                                             
34 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 310. 

 .ؽ.ـ 1751إلى  15+1393ؽ.ـ، واألسرة الثانية عشرة مف  15+1341إلى  1191حكـ األسرة الحادية عشرة مف البعض حدد 
HORNUNG, & Others, In: Ancient Egyptian Chronology, 491. 
35 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 310. 
36 HORNUNG, & Others, Ancient Egyptian Chronology, 491. 
37 DARNELL, J.C.: «Opet Festival», In Wendrich, W., et al., (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los 

Angeles, 2010, 4. 
38 BELL, In Temples of Ancient Egypt, 158. 
39 SCHOTT, S.: «Das Löschen von Fackeln in Milch», ZÄS 73, 1937, 3; LACAU, P. ET CHEVRIER, H., Une 

Chapelle d'Hatshepsout à Karnak, I, Le Caire, 1977, 153, 169-202; GRAWFE, E.: « Talfest»,  In Lexikon der 

Ägyptologie, VI, edited by Helck, W. & Westendorf, W., 187–189, Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 

1986; ARNOLD, D., Die Tempel Ägyptens, Götterwohnungen, Baudenkmäler, Kultstätten, Zürich, 1992, 110;  

 ؛71شكؿ  497، 111-113، 1111أحمد محمود، القاىرة،  :، ترجمةتشريح حضارةكيمب، باري ج.، 
BIETAK, M.: “Das Schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der Thebanischen 

Nekropole”, In Danek, G., and Hellerschmid, I., (eds.), Rituale–Identitätsstiftende Handlungskomplexe. 2. 

Tagung des Zentrums Archäologie und Altertumswissenschaften an Der Österreichidchen Akademie Der 

Wissenschaften 2./3. November, 2009, Österreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-

Historische Klasse Denkschriften, 437, Wien, 2012, 27, 28, ABB. 9. 
40 BIETAK, In Rituale–Identitätsstiftende Handlungskomplexe, 28, ABB. 9. 
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موضع شؾ كثير مف كاف ، معبد األقصرك، بعصر الدولة الوسطى عيد "إبت"تأريخ أف  ومف الممحوظ
ال يوجد ما ذكر أنو و ، ترجع إلى حتشبسوت كحدث سنوي أقدـ شواىد العيد أفَّ  "مورنان"أكد فقد العمماء، 

تحديد األصوؿ " أنو مف المستحيؿ كابرول. بؿ رأت "41ةما قبؿ األسرة الثامنة عشر إلى و يعود نشير إلى أي  
أكدت عمى أف أقدـ الشواىد األثرية عمى ىذا العيد ترجع إلى عصر و  ،التاريخية لعيد "إبت" عمى وجو اليقيف

ألدلة عمى وجود معبد األقصر منذ عصر تأكيد احتشبسوت وتحوتمس الثالث. كما ذكرت أنو عمى الرغـ مف 
ػػػػػػ ضاربة أيًضا في أعماؽ الدولة الوسطى  نفسو دمما قد يدؿ عمى أف جذور العي ػػػػػػأحمس وربما قبؿ ذلؾ 

يوجد بالفعؿ، فال موجود نو حتى إذا كاف المعبد :إقاِئاًل  واستطرد ،فإنو ال توجد حالًيا وثيقة واحدة ت ثبت ذلؾ
الدولة واؿ ما كاف سائًدا طوفًقا ل تتتابعوقائعو أف  وأ ،آنذاؾأف ترتيبات العيد كانت قائمة  دليؿ يكشؼ عف

لدولة اقاصير مبعض العثور عمى إلى  ػػػػػالعيد  ةفي تحديد بداي ػػػػػااللتباس ىذا " كابرول. وردت "الحديثة
، ال مف الكرنؾ إلى األقصر االحتفالي موفآعمى انتقاؿ قارب  ،في رأي البعض، تبرىفقد التي الوسطى 
 . 41عيد "إبت"في لوادي أـ افي عيد  تسواء أكان ،ىذه المقاصيروظيفة يوضح ما يوجد ال سيما أنو 

وبالتالي معبد األقصر  ،رجح تأريخ عيد "إبت"مف ثـ، ع د رصيؼ الدولة الوسطى مف الحجج التي ت  
أنو مف المنطقي االفتراض أف االحتفاؿ " :ذكر" بيلومف الجدير بالذكر أف " ،بعصر الدولة الوسطى ،القديـ

خدمة ؛ لبطريقة نشطة، أو عمى األقؿ بشكؿ مفصؿ ويبدو أنيا طورتبالعيد كاف قائًما قبؿ حتشبسوت التي 
أشار كما  .49"قائمة في األقصر مف قبؿكانت  بعبادة ىذا العيد مزجقامت بالشخصية، وربما مصالحيا 

أقدـ منشآت فضاًل عف أف ، عيد "إبت"وجود األدلة عمى عمى الرغـ مف أف أقدـ أنو: " أيًضا إلى" دارنيل"
األسرة  فإف أصولو األولى قد ترجع إلى عصرتشبسوت، حإلى رجع ت، الثامنة عشرة الباقية في األقصراألسرة 

دورة احتفاالت مدينة طيبة الثالثة األخرى المتقاطعة مع بعضيا الحادية عشرة، كما ىو الحاؿ بالنسبة ل
  .شرة أياـأو عيد كؿ ع عيد الوادي، وعيد إبت، والعيد األعشوريإلى  ، في إشارة44"بعًضا

دوائر عميقة، إلى حد ما، في  وجودإلى االنتباه  "بورخارد"لفت باإلضافة إلى رصيؼ الدولة الوسطى، 
 نصؼ قطر قاعدة العمود، إال أنياتبمغ أبعادىا ، أماـ كؿ عمود تقريًبا، بمعبد األقصر عمدةاألأرضية صالة 
" ىذه الدوائر كخطوط استرشادية بورخاردوقد عد " ،، بحيث ال تتطابؽ أماكنيا مع أعمدة الصالةمنحرفة قمياًل 

وأرجع ىذا االنحراؼ في التخطيط، وعدـ توافؽ تمؾ الخطوط مع بناء المعبد  ،تسييؿ عممية البناءل يف؛ئلمبنا
، بعد ىدـ آنذاؾاألرض تخطيط الثالث ببناء معبده عمى األساسات القديمة، وطبًقا ل أمنحوتبالحالي إلى قياـ 

تخطيط بعض نقاط كشؼ عف األمر الذي قمياًل،  انحرؼ معروفة غير ألسبابإال أنو و  ،الوسطى معبد الدولة
امتداده ، فرجح نفسو أما عف امتداد معبد الدولة الوسطى ،الثالث أمنحوتبعبد الدولة الوسطى أسفؿ معبد م

                                                             
41 MURNANE, W.J.: «Opetfest», In Lexikon der Ägyptologie, IV, edited by Helck, W. & Westendorf, W., 574, 

Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1982. 
 .41، ىامش 443-449، ، 411، أمنحوتب الثالثكابروؿ،  41

43 BELL, In Temples of Ancient Egypt, 161.  
44
 DARNELL, IN UCLA Encyclopedia of Egyptology, 4. 
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، كما ىو أيًضا األعمدة مف مزدوجة بصفوؼ المحاط الفناءضـ  وربما ،صالة األعمدةإلى مف قدس األقداس 
ع ثر في منطقة السابقة،  ترجيحاتباإلضافة إلى ال .43األماكف بعض في الدوائر تمؾواضح مف خالؿ وجود 

تحمؿ  ،مف الجرانيت الرماديمائدة قرباف لدولة الوسطى، منيا اترجع إلى أخرى عدة أدلة أثرية المعبد عمى 
محفوظة  ،بوفيس الثانيأاغتصبيا  ،(47ؽ.ـ 1913ػػػ45/1997ؽ.ـ 1933ػػػ1974اسـ سنوسرت الثالث )

يميؿ إلى االخضرار،  حجر صمب رماديمف  مرأة واقفةتمثاؿ الو . 49المتحؼ المصريب 23009رقـ بحالًيا 
كما ع ثر  .31مائدة قرابيف أخرى تحمؿ اسـ شخص يدعى سنوسرتو . 43بالمتحؼ المصري 473محفوظ برقـ 

مف مموؾ األسرة الثالثة  31ؽ.ـ( 1799ػػػ1797) "تاوي ػػػػػخوي  ػػػػػرع  ػػػػسخـ "حتب ػػػػ عمى اسـ الممؾ سبؾ 
. 31الثالث أمنحوتبعند مدخؿ قاعة األعمدة الكبرى لمممؾ ، مف الجرانيتساكفيف عمى  عشرة م سجؿ
قياـ ىذا الممؾ  إليوقطعة مف الحجر، األمر الذي ي شير في رأي البعض  ،وأعمدة ،عقد بابباإلضافة إلى 

مائدة بخور مف الجرانيت، ربما ترجع إلى عصر األسرة الثالثة فضاًل عف  .39بإنشاء مباف في معبد األقصر
عشرة أيًضا، لشخص ي دعى "نحي"، حمؿ لقب خادـ ػػػػ الكا، ابف سنوسرت، مع الزوجة سنعع ػػػػ إيب، وزوجيف 

Ent. 46322محفوظ حالًيا بالمتحؼ المصري برقـ  غائرغير مسمييف في نقش 
34.  

رجح بشكؿ كبير تأريخ معبد األقصر بعصر ثرية التي ت  يتضح أف ىناؾ جممة مف الشواىد األثـ مف 
المؤدي إلى األقصر، ي عد بمثابة دليؿ عمى  الذي يشكؿ طريؽ المواكب فرصيؼ الكرنؾ الدولة الوسطى،

كما أف بقايا  ،مقصورة مكاف معبد األقصر الحاليمعبد أو االحتفاؿ بعيد "إبت" مف جية، وعمى وجود 
 ومف المرجح أيًضا أف ،شير إلى المعبد القديـاألساسات الظاىرة في بعض أجزاء أرضيات المعبد الحالي ت  

، 33"دارسيمثؿ " ػػػػمف العمماء أنيا ن قمت مف الكرنؾ إلى األقصر التي رأى فريؽ مجموعة اآلثار 
بشكؿ عد نما كانت ت  إ ػػػػعمى سبيؿ المثاؿ  ػػػػ 51"دارنيل، و"33"مورنان، و"39"بيل، و"37"ريهولت، و"35"حبشيو"

  الدولة الوسطى. مف محتويات معبد  اً جزءكبير 

                                                             
45 BORCHARDT, Zur Greschichte des Luqsortempels, 122-125. 
46  SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 310. 
47 HORNUNG, & OTHERS, IN Ancient Egyptian Chronology, 492. 
48 CGC 23009. Cf. DARESSY, Notice Explicative des Ruines of Temple de Louxor, 1-2; PORTER & MOSS, 

The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts II, [= PM II] 339. 
49 CGC 473. 
50PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, [=PM II], 339. 
51 HORNUNG, & OTHERS, In Ancient Egyptian Chronology, 492. 
52  DARESSY, Notice Explicative des Ruines of Temple de Louxor, 2; BORCHARDT, Zur Greschichte des 

Luqsortempels, 122; Daressy, G.: «Le Voyage d'Inspection de M.Grebaut en 1889», ASAE 26, 1926, 8; 

BARGUET, In Lexikon der Ägyptologie, III, 1103; PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient 

Egyptian Hieroglyphic Texts, [=PM II] 338.  
 . 15-13ـ، 1339 ، القاىرة،4جػػ، مصر القديمة، حسف، سميـ39 

54 PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, [=PM II], 339. 
55 DARESSY, Notice Explicative des Ruines of Temple de Louxor, 2. 
56 HABACHI, L.: «Clearance of the Area to the East of Luxor Temple and Discovery of Some Objects», 

ASAE 51, 1951, 466, NO. 3. 
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 (51ق.م 1515ػػػ1539/  152551ػػػػ1555الممك أحمس األول ) 2.2
عمى الرغـ مف صعوبة تحديد مكاف أو عناصر مقصورة أو معبد الدولة الوسطى الذي أقيـ مكانو معبد  

خر، آاألقصر، فضاًل عف احتماؿ نسبة بعض آثار الدولة الوسطى التي ع ثر عمييا في المعبد إلى أي موقع 
  تؤكد وجود معبد األقصرفإف األدلة النصية األخرى  ػػػػ كما ذكر البعض ػػػخاصة معبد الكرنؾ 

 ipt rsyt " خالؿ عصر  االسـ األشير لمعبد األقصر طواؿ العصور التاريخية(أحد أشكاؿ ) "إبت الجنوبيأي
متطابقيف ذكر أحد رجالو المدعو "نفربرت" في نقشيف . إذ 59الممؾ أحمس أوؿ مموؾ األسرة الثامنة عشرة

حوالي عشرة كيمومترات جنوبي القاىرة، عمى ضفة تبعد  ػػػػي محاجر طره فمؤرخيف بالسنة الثانية والعشريف 
موف في طيبة، آلمعبد بتاح في منؼ، ومعبد  ؛الحجر الجيري األبيض الناعـ محاجر أنو فتح ػػػػالنيؿ الشرقية 

 عمى النحو التالي:وغيرىما مف المعابد، 

 

(1)rnpt-sp 22 xr Hm n nswt-bity sA ra iaH-ms di anx wn (2)Hwtt m-[mAw]t Sdt inr-HD nfr (3)n anw r 
Hwwt.f nt HH m [rnpwt……] Hwt ptH Hwt nTr nfr (4)imn-m-ipt-r[syt] Hwt m mnw nb iri.n.f Hm.f 
itH (5)tw inr m kAw ini [aAmw …] xt tAw fnx (6)w ir Xry-a n iry-pat HAty[-a] mry [nb.f xrp] (7)[rs]-
tp n nb tAwy m smnx mnw n [n]H[H] [aSA (?)] wrt [mH-ib] (8)n nTr nfr xtmti-bity smr-waty imy-r 
xtmt nfr-prt 

ُفتحرت المحراجر  (2)أحمرسب معطري الحيراة.  بن تحت حكم جاللة ممك مصرر العميرا والسرفمىب ابرن رعوالثاني والعشر عام ال(1)"
إللره معبرد اب ... معبرد بتراحب ]السرنين[ماليرين قصرور  من أجرل ؛ (3) ناعمالجيري األبيض العنو ب وُاستخرج حجر ]من جديد[

الحجرر بواسرطة (5)ُسرحب  قردمرون(. و كرل اثثرار التري أمرر جاللتره بهقامتهرا لره )أي ثلب و ]الجنروبي[مون في إبت آ(4)الطيب 
 (7) ]. مراقربسريد [ النبيرلب محبروبو األميرر الروراثي حرت إشررا  ت (6)لفنخرو. أراض ا مرن ]...اثسريويين[جمبهرا الثيران التي 

ممرك مصرر تم احامرل خراإللره الطيربب  (8)]ضري قمربار [ب كبيررة جرًدا ]؟بأعرداد [األبديرة ترميم آثرار عمى الساهر سيد األرضين 
 .64ب نفربرت"خازنالب السمير الوحيدب السفمى

                                                                                                                                                                                                    
57 RYHOLT, K.S.B., The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period: c. 1800 - 1550 B.C.’ 

CNI Publications 20, Copenhagen, 1997, 336 , NO. 1.  
58 BELL, In Temples of Ancient Egypt, 288, NO .61. 
59 MURNANE, In Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, 541. 
60 DARNELL, IN UCLA Encyclopedia of Egyptology, 4. 
61 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311. 
62 HORNUNG, & OTHERS, In Ancient Egyptian Chronology, 492. 

63
 . 411، الثالث أمنحوتبكابروؿ،  

64 
Cf. YOUNG, TH., HIEROGLYPHICS, VOL. II, LONDON, 1828, 88; LD III, 3, a-b; DARESSY, G.: «Inscriptions des 

Carriéres de Tourah et Mâsarah», ASAE 11, 1911, 257-267; Sethe & Helck, Urkunden der 18. Dynastie [=Urk 

IV], 25, 7-15; PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts,   
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وأقػر  ، بشػكؿ واضػح: سػـ معبػد األقصػرالػنقش افيػو سػجؿ في الوقت الذي ومف الممحوظ أنو 
، اعتمػاًدا عمػى أف أقػدـ أجػزاء معبػد الكرنػؾمعبػد أي   توأفضؿ قر " بيذه القراءة كاسـ لممعبد، فقد زيته"

عالمػػة رأي "زيتػػو"؛ لوضػػوح " هررارفيوقػػد اسػػتبعد ". 53األقصػػر ترجػػع إلػػى عصػػر الممػػؾ تحػػوتمس الثالػػث فقػػط
فػػػػي اسػػػػـ معبػػػػد األقصػػػػر  rsyفػػػػي كتابػػػػة كممػػػػة التػػػػي ت سػػػػتخدـ كثيػػػػًرا كشػػػػكؿ آخػػػػر  ػػػػػ النبػػػػات الييروغميفيػػػػة 

 (ipt rsytػػػػ )  بقيمتها  لصواىةي   أف العالمػة أكػد و  ."لبسػيوس" لمػنقشنسػخ فػي إحػدى(sw )  صا

، :لصدلصا  لىاا لصالاال لصمدات دم  تاب  ت با  لدا  مالناد لص اوا  أو العالمات   ةحل محال لصالمما 
،،، ipt swt ." كمػا ىػو  ػػػػػػػ " في قراءة اسـ معبد األقصرهارفيوبينما دقؽ

عمى آثػار ترجػع : "لـ ي عثر أنو تارة في تاريخ المعبد، فذكرتردد  ػػػػػػثابت مف آراء جميع العمماء والمتخصصيف 
إمكانيػػة وجػػود آثػػار ومػػع ذلػػؾ، ىنػػاؾ . وذكػػر تػػارة أخػػرى: ""إلػػى أوائػػؿ األسػػرة الثامنػػة عشػػرة فػػي معبػػد األقصػػر

متغػافاًل عػف آثػار أمنحوتػب األوؿ  ،55، في إشارة إلػى نقػش "نفربػرت" نفسػو فقػط"مبكرة في موقع معبد األقصر
  imn-m-ipt-r[syt]قرأ االسـ" هينيف "ي محظ أيًضا أ. وغيرىـوحتشبسوت وتحوتمس األوؿ والثاني والثالث 

كالتػالي: "معبػد بتػاح"، إبت" فقػط. وعػدد أسػماء المعابػد المػذكور بػالنقش  "أموف :األقصر دشير إلى معبالذي ي  
ويبػدو واضػًحا أف  .57"كؿ اآلثار التي أمر جاللتػو بإقامتيػا"وإبت"، "قصر الممؾ"،  "معبد اإللو الكامؿ"، "أموف

 - rsyt  لصاا ك   وااغ ة اامى   ىماا  - و  الموجػػود فػػي الػػنقش بػػيف عالمتػػي التيشػػير " تجاىػػؿ هينرري"

  بمعنى "قصر )معبد الملك(. Hwt nswt ماًل  قاأهم و
ي محاجر طره ومعبد األقصر مف جية، وما فأحمس األوؿ  عالقة بيف أعماؿوجود مف المرجح 

، مف جية أخرى هخالؿ عيدالذي ضرب البالد  عصارمف دمار كبير نتيجة اإلطيبة وغيرىا تعرضت لو 
واألراضي والقرى، الجبانة الممكية، ومقابر النبالء، ومساكف األىالي، بالمعابد، و  ألحؽ دماًرا كبيًرا فحي

عادة بناء حتى أمر الممؾ بإصالح الزراعية،  سجؿ عمى لوحة م  نقش كما ىو واضح مف خالؿ  ػػػػما تيدـ وا 

                                                                                                                                                                                                    

=[=PM IV], 74, 6 and 8; HAYES, The Scepter of Egypt, 43; BREASTED,J.H., Ancient Records of Egypt, vol. II, 

Chicago, 1906. [=BAR. II], §§ 26-28, 12-13;  

  ؛111، 4جػػ؛ حسف، مصر القديمة، 139، تاريخ مصر القديمة ،جريماؿ
HAENY, G.: «New Kingdom «Mortuary Temples» and Mansions of "Millions of Years"», In Shafer, B.E., 

(ed.), Temples of Ancient Egypt, New York, 1997, 89-90; HARVEY, S.P., «The Cults of king Ahmose at 

Abydos», Ph.D. Thesis., University of Pennsylvania, 1998, 60-65, 72-73; CABROL, A., Les Voies 

Processionnelles de Thèbes, OLA 97, Leuven, 2001, 522; MURNANE, Luxor, 310; MAHFOUZ, E.A.M., «La 

Politique des Souverains du Nouvel Empire au Desert Oriental» , Ph.D. Thesis., Université Lille III, Paris, 

2002, 2-6; 

 ؛133، طيبة أو نشأة إمبراطوريةاللويت، 
AL.AYEDI, A. R., The Liberation War. The Expulsion of the Hyksos from Egypt, Ismailia, 2008, 131-132, 165 -166; 

PEIRCE, L., «The Legacy of the Hyksos: A Study in Cultural Memory and Identity», Master Thesis, 

University of Macquarie, 2015, 122-123. 
65

 SETHE, K., Urkunden der 18. Dynastie, I, Bearbeitet und Übersetzt, Leipzig, 1924, 13, no. 12. 
66
 HARVEY, The Cults of king Ahmose at Abydos, 72-73, No. 208. 

67
 HAENY, In Temples of Ancient Egypt, 89-90. 
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ا بالمتحؼ المصري تحت ثر عمييا داخؿ الصرح الثالث بمعبد الكرنؾ، محفوظة حاليً مف الحجر الجيري، ع  
 عمى النحو التالي:، عرؼ اصطالحًا باسـ "لوحة اإلعصار" أو "لوحة العاصفة"ت   ،34002و  34001رقـ 

 

 

 

 

 

 

 
wn in.tw Hr sxAt.n Hm.f aq DAtt whn isw xbA Hwt wa mrw iryt tmmt ir aHa.n wD.n Hm.f srwd rw- 
prw ntyw wA r wAsi m tA pn r Dr.f smnx mnw nw nTrw Tst snbt.sn rdit Dsrw m at Spst HAp st 

sStA sakt.s sSmw r kArw.sn wnw m ptx r tA sS axw.s aHa xAwt smn pAwt.sn qAb aqw n iAwtyw rdit 
tA mi tpt.f-a 

ب وسقطت األهرامب وانهرار كرل "وعندما ُأعمم جاللته )بأن الماء( قد اجتاح المواقع الجنائزيةب وانهارت المقابرب وهدمت المعابد
تمرام آثرار اثلهرةب اً ما كان موجود ؛ عندئرذ أمرر جاللتره بتررميم المعابرد التري انهرارت إلرى أنقراض فري هرذ  األرض بأكممهراب واآل

عرادة إدخرال التماثيرل إلرى مقاصريرها  خفراء المكران السرريب واآل قامة أسوارهاب ووضع األشياء المقدسة في بهو االحتفاالتب واآل واآل
قامرة مواقردهابطُ التي  عرادة األرض  رحت عمى األرضب واآل ونصرب موائرد القررابينب وتثبيرت قرابينهراب ومضراعفة زاد العراممينب واآل

   .59"ما كانت من قبلك
                                                             

 68
 Cf. VANDERSLEYEN, C.: «Une Tempête sous le Regne d'Amosis», RdE 19, 1967, 123-159 and specially PL. 

10, [17-21]; ID., «Deux Nouveaux Fragments de la Stele D'Amosis relatant une Tempete», RdE 20, 1968, 

127-134; HELCK, W., Historische-Biographische Texte der 2 Zwischenzeit und Neue Texte der 18 Dynastie, 

Wiesbaden, 1975, 104-110;PORTER & MOSS,The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 

Hieroglyphic Texts, [= PM II] 73; Redford, D. B.: «Textual Sources for the Hyksos Period»,  In Oren, E.D., 

(ed.), The Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives, Philadelphia, 1997, 16 (NO. 72); WIENER, M. 

H. & ALLEN, J.P.: «Separate Lives: The Ahmose Tempest Stela and the Theran Eruption», JNES  57,1998, 1-

28 HARVEY, The Cults of king Ahmose at Abydos, 51-53; 
 ؛191-114 ـ،1111اإلسكندرية،  ،القديمة وحضارتيا، المطر وتأثيره في تاريخ مصر الشرقاوى، محمد عبد الرحمف

RITNER, R. K. & N. MOELLER.: «The Ahmose ‘Tempest Stela’, Thera and Comparative Chronology», JNES 

73/1, 2014, 1-19; PEIRCE, «The Legacy of the Hyksos», 115-117; 
وقد ربط البعض بيف اإلعصار الذي ضرب مصر في عيد . 931-931،األسرة الثامنة عشرة قبؿ عصر العمارنةبرياف، 

الممؾ أحمس وثوراف بركاف جزيرة ثيرا في سانتوريني، الواقعة ضمف مجموعة جزر كيكالديس، قرابة نياية عصر البرونز في 
لبركاني، حتى تـ ؛ األمر الذي أدى إلى اختفاء قرى تمؾ الجزيرة بالكامؿ، تحت أطناف مف الرديـ اةمنطقة جزر بحر إيج

 . انظر:1357الكشؼ عف إحداىا عمى الساحؿ الجنوبي بالقرب مف القرية الحديثة أكروتيري سنة 
FOSTER, K.P. & RITNER, R.K.: «Texts, Storms, and the Thera Eruption», JNES 55, 1996, 1-14. 

اصطبؿ عنتر الذي يروي إعادة بناء المعابد التي نقش اإلعصار، ونقش حتشبسوت في " مف جانبو الربط بيف جوديكهحاوؿ "
  دمرىا اليكسوس، وثوراف بركاف ثيرا ورواية التوراة عف الخروج. انظر:

GOEDICKE, H.: «The of the Hyksos in Egypt», In L.H. Lesko (ed.), Egyptological Studies in Honor of Richard A. 

Parker, London, 1986, 37-48. 
-1531"عصر االنتقاؿ الثاني )نحو ، جانيف بوريو، :أىمية انفجار بركاف ثيرا، ورصده في المصادر المصرية، انظرعف 

 .993 ـ،1113أشرؼ فتحي، القاىرة،  :إياف شو، ترجمة :، تحريرؽ.ـ("، في كتاب تاريخ مصر القديمة 1331
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مف ثـ، فمف المؤكػد أف الممػؾ أحمػس كػاف لػو دور بػارز فػي معبػد األقصػر، سػواء فػي بنػاء معبػد جديػد 
طيبػػة  ي، كغيػػره مػػف مبػػانبالفعػػؿ، ولكنػػو تضػػرر بفعػػؿ اإلعصػػارمعبػػد كػػاف قائًمػػا وزخرفػػة تماًمػػا، أو فػػي تػػرميـ 

كػاف طػره . ويبدو واضًحا مف سياؽ نقش "نفربػرت" أف اليػدؼ مػف قطػع األحجػار الجيريػة مػف محػاجر األخرى
باإلضػافة  "،ipt rsytمػوف فػي األقصػر "آبغرض إعادة تأىيؿ أو ترميـ معبد اإللو بتاح في منؼ، ومعبد اإللو 

 كمػا ىػو واضػح مػف تقػديـ "نفربػرت" لنفسػو فػي الػنقش باعتبػارهكؿ اآلثار األخرى التي شيدىا لإللو أموف،  إلى

xrp rs-tp n nb tAwy m smnx mnw n HH " حيػث السراهر لسريد األرضرين عمرى تررميم اثثرار الخالردةالمراقرب ،"
، باإلضػػافة إلػػى معانييػػػا 53اآلثػػار"فػػي المغػػة المصػػرية بمعنػػى "تػػرميـ مػػا د مػػر" و "تجميػػؿ  smnxوردت كممػػة 

أضؼ إلى ذلػؾ أف تػاريخ نقػش "نفربػرت" ونقػش اإلعصػار وغيرىا.  ...الكثيرة التي تدور حوؿ نفذ وأنجز وتمـ
 -متقاربػػاف إلػػى حػػد كبيػػر، فػػاألوؿ يرجػػع إلػػى العػػاـ الثػػاني والعشػػريف، ويػػؤرخ الثػػاني بالسػػنوات السػػبع األخيػػرة 

 . 71مف عيد أحمس األوؿ -تقريًبا 
بتاح واألقصر  يإذا كاف مف الصعب تخيؿ أف أحمس قد تمكف مف إنجاز بناء معبدو ي محظ أنَّ و 

، بعد سنوات قميمة مف تاريخ نقشي 71كما ذىب البعض، بسبب وفاتوأو جزئي بشكؿ كامؿ ومشاريعو األخرى 
ف نقش اإلعصار أو  عد مف أقوى القرائف عمى وجود معبد بشكؿ ما،، فإف شيادة األوؿ ت  "اإلعصار""نفربرت" و

معبد األقصر شيد بواكير األسرة  األمر الذي يكشؼ عف أفَّ  ،الممؾ في أعماؿ الترميـشروع يشيد بدوره عمى 
الثامنة عشرة، وربما شيد بعض أحداث العصر المتوسط الثاني، حيف أدت سوء األوضاع في البالد إلى 

طرد بىمالو، كغيره مف المعابد األخرى، نتيجة حالة التفكؾ، وانشغاؿ مموؾ األسرة السابعة عشرة الطيبية إ
 يشير إلى أف نواتو األولى و ضعت خالؿ عصر الدولة الوسطى. بما لعمو اليكسوس، 

 :(79ق.م 1494ػػػػ155471/1514ػػػػ1525) األول أمنحوتبالممك  3.2
في األصؿ كاف ، لرأس كبش إحدى المقاصير منظر" في دير المدينة عمى جزء مف بيربرايرعثر "

قرص ضماف ت، ريشتيف طويمتيف ذيتوج بتاج م، إلى أموف رب معبد األقصر قدـ القرابيفي   وؿاأل منحوتبأل
لـ يبؽ  نقشكاف يوجد أماـ ىذا الكبش كما  .حية الكوبرا وحمي جبيني  و  ،عمى رأسوتستقر  وؽ قاعدةف ،الشمس
 ،"إبت أموف ػػػػ اـ ػػػػ"لإللو رمز بمثابة الكبش وي عد  .74"إبت الجنوبي" ipt rsyt  :االسـسوى منو 

 كا ػػػػ)، والمظير المحمي لإللو البدائي الذي خمؽ نفسو بنفسو (األقصرمعبد موف أ) األصمياألقصر معبود 

                                                             
69
 FAULKNER, R.O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1991, 228. 

 .931، األسرة الثامنة عشرة قبؿ عصر العمارنةبرياف،  71
 ؛139 تاريخ مصر القديمة، جريماؿ، 71

AL.AYEDI, The Liberation War, 117. 
72 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311. 
73 HORNUNG, & OTHERS, In Ancient Egyptian Chronology, 492. 
74 BRUYÈRE, B., Rapport sur les Fouilles de Deir el Médineh (1929), FIFAO VII. 2, Le Caire, 1930, 39, FIG 14.9, 

37 (NO 1220), 38, FIG. 13, 52 (6o); PAMMINGER, P.: «Amun und Luxor: Der Widder und das Kultbild», BzS 

5, 1992, 103. 
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بوجود معبد رتبطت او  ،استمرت عبادتووقد  .الممكيلكا اتجمي و  ،وخالؽ العالـ ،والمبدأ األوؿ (،ؼ ػػػػموت 
  .73شعائره واحتفاالتوممارسة و  ،األقصر
األلؼ األوؿ التي ترجع إلى ية طيبالمنطقة المف بعض المواد الدينية ستخمصة مف الم  شير األدلة ت  و 

خالؿ عصر الدولة موف ػػػػ اـ ػػػػ إبت" آ"ة عبادالتي أماطت المثاـ عف دلة األعديد مف ال إلىقبؿ الميالد 
الذي  األوؿالكائف البدائي بيف  ػػػػ الطيبية وفؽ أسطورة الخمؽ ونشأة الكوف ػػػػربط الكينة : ومنيا. الحديثة

نشأت وولدت في األولية التي غامضة مثؿ القوى الخالقة الثاموف الذي ي  ال، و بذور الكوف كمو وداخمبحتوي ا
عندما استنفذ قواه الثاموف وأفَّ  ؛"ؼ واألمياتسالاأل"المعروؼ باسـ  ،عممية الخمؽ، وأسيمت في األقصر

بنت لذا  ؛مثوى لو عمى الضفة الغربية لطيبة "TAmt" التؿ األسطورياتخذ مف في الخمؽ، المفعمة بالحيوية 
" إبت ػػػػأـ  ػػػػموف آ"كاف ، عيد كؿ عشرة أياـخالؿ و . ىذا التؿمعبد مدينة ىابو الصغير فوؽ  حتشبسوت
مف خالؿ مف جديد يتجدد ، حيث لزيارة مدينة ىابو ؛النيؿ ابرً اع ،قر إقامتو في معبد األقصرمغادر الخالؽ ي  
في  "إبت ػػػػاـ  ػػػػموف آ"يشرع ثـ  .(كـ آتؼ)يائؿ الثعباف ، العالـ السفميموف الآ ػػػػصمي مع شكمو األ واندماج

عادة إو  ،(ثاموفلا)ألسالفو الجنائزية أداء الطقوس  . 75منيـوتطور جدد العالـ الذي نشأ تيحتى ، واتيـحياء كاا 
ي ظيرت ذالعيده ثـ ، األوؿ أمنحوتبخالؿ عصر الممؾ  إبت" ػػػػاـ  ػػػػظيور اإللو "أموف شير وىكذا ي  

ألقصر امعبد أف  ،إال الثالث وحتشبسوت تحوتمسف ،الثاني تحوتمسخالؿ عصر الممؾ رىاصاتو األولى إ
 .ؽملمخ األساس كافمالشيد  ذيالربوة األولى، والموطف القديـ لمبدء والخمؽ، الكاف قائًما، ي نظر إليو باعتباره 

 :(79ق.م 1483ػػ1493/  149277ػػػ1554األول ) تحوتمسالممك  4.2
يتضح مف خالؿ نقش بمقبرة وىو ما األوؿ واىتمامو،  تحوتمسظؿ معبد األقصر محؿ رعاية الممؾ  

كبير ميندسيو، ومدير أعمالو في الجبانة الممكية، المشرؼ العاـ عمى كافة طقوس الخدمة الدينية في معبد 
المعابد، ومف عمى بالشيخ عبد القرنة، يروي فيو توزيع مكاييؿ البخور  91موف بالكرنؾ، المدعو "إنني"، رقـ آ

 عمى النحو التالي:، :رسيت" ػػػبينيا معبد األقصر "إبت 
440   [pr]- imn  

8.5   [pr]- mwt  

8.5   [pr]-xnsw  

8.5   [pr]-ptH  

8.5   [pr-Hwt-Hr]  

                                                             
75 BELL, In Temples of Ancient Egypt, 174-176. 
76 BELL, In Temples of Ancient Egypt, 177-178. 
77 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311. 
78
 HORNUNG, & OTHERS, In Ancient Egyptian Chronology, 492. 
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8.5   ipt-[rsyt]  

19(?)   mn-iswt  

[19]   Ax-iswt  

19 
  Hry-Hr-imn  

ب معبد األقصر: 8.5: ]معبد حتحور[ب 8.5بتاح:  ]معبد[ب 8.5خونسو:  ]معبد[ب 8.5موت:  ]معبد[ب 440آمون:  ]معبد["
ب حري ررر حر ررر [19]ب معبد الممك منتوحتب نب رررر حبت رررر رع الجنائزي: (?)19ب معبد أحمس ررر نفرتاري الجنائزي: 8.5

 .73"19آمون )اسم موقع في شمال منطقة طيبة(: 
 :(81ق.م 1485ػػػ1482/  147985ػػػ1492الثاني ) تحوتمسالممك  5.2

الثاني، باحتفاالتو  تحوتمسوجود معبد األقصر خالؿ عصر الممؾ عمى تؤكد المصادر النصية  
تفاؿ بعيد كؿ شير نصوص معبد تخميد ذكرى ىذا الممؾ بغربي طيبة إلى االححيث ت   ،وشعائره المقدسة التميدة
ؿ بو ثالث مرات شيرًيا، كما ىو واضح مف تف  ح  الم  موف األقصر(، أإبت ) ػػػػإف  ػػػػموف آعشرة أياـ لممعبود 

 مصاحب لمناظر تقدمات ىذا االحتفاؿ، عمى النحو التالي:  قش  ن

 
[…] wdn n kA [… … …] smnw [….]aA-xpr-n-ra m Hwt Sspt anx n hrw 10 m hrw pn 

رع( الخاص بمقصورة تمقي الحياةب كل  ػػػػإن  ػػػػخبر  ػػػػ)عا  ]األوز. ]خروج تمثال الممك]... ... ...[قربان دهن الثور  ]...["
 .91"عشرة )أيام(ب في هذا اليوم

إبت في ىيئتو المتحجبة مف معبد األقصر إلى  ػػػػإف  ػػػػموف آشيد خروج تمثاؿ المعبود يالعيد كاف و 
وعمى الرغـ مف عدـ وجود إشارة مباشرة  ،مدينة ىابو )حيث مثوى اآللية األزلية(، في موكب احتفالي كبير

 لمبر الغربي لطيبة في النقش، كما أصبح شائًعا منذ األسرة الحاديةىذا المعبود لمراسـ ىذا العيد أو إلى زيارة 
ليو  تحوتمسوالعشريف، فإف ذكر العيد في معبد تخميد ذكرى الممؾ  الثاني، وارتباطو الوثيؽ بمعبد األقصر وا 

 الثاني.  تحوتمسعبد كاف قائًما خالؿ عصر الممؾ أف المعمى يؤكد 
                                                             

79 Sethe & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV [= Urk.IV], 71, 9-14; SETHE, Urkunden der 18. Dynastie, I, 

Bearbeitet und Übersetzt, 37;  

113-119، طيبة أو نشأة إمبراطوريةاللويت،                                                           
80

 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311. 
81
 HORNUNG, & OTHERS, In Ancient Egyptian Chronology, 492. 

82 BRUYĖRE, B., Deir El Medineh Année 1926. Sondage au Temple Funéraire de Thotmès II (Hat ankh shesept), 

FIFAO 4.4, Le Caire, 1952, 49-50 and PL. 9, no. 2; DRIOTON, É., Reviewed Work: “Deir el Médineh, Année 1926. 

Sondage au Temple Funéraire de Tholmès II (Hat ankh shepset) (Rapport sur les fouilles de l'Institut français 

d'Archéologie orientale du Caire, Le Caire, 1952, t. IV, 4 e Partie) by Bruyère”, RevArch, Sixième Série, 42, Juillet-

Décembre, 1953, 126; DORESSE, M.: «Le Dieu Voilé dans Sachâsse et la Fête du début de la Decade», RdE 31, 

1979, 36-37; 

 .134 ـ،1113القاىرة، ، 1جػ، الكينوت والطقوس الدينية ،الديانة المصرية القديمة، عبد الحميـنور الديف، 
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 :83(ق.م 1425ػػػ1479الثالث ) تحوتمسالممك  6.2

 تحوتمسورد اسـ معبد األقصر في نقش بمعبد الكرنؾ يرجع إلى السنة الثالثة والعشريف)؟( مف عيد  
 : 94التاليكحتفاؿ بعيد "إبت"، السجؿ اي   ،مصرح السادسلمى الجزء الخمفي مف النصؼ الجنوبي ، عالثالث

 

[iw wAH.n Hm.i n.f Htpw-nTr m mAt] [r irt Hswt m Hwt-nTr.f m ipt-swt] [m Hb.f nfr n ipt m Abd 2] 
Axt 13/14 (?) xft DA Hm n nTr pn Spss r irt Xni.f m ipt.f rsyt iw wAH.f n.f Hm.i aAbt aAt n hrw pn 

xft aq r ipt rsyt m t Hnqt iwAw wnDw Apdw snTr irp [dqrw xt nbt nfrt] [m Xrt rnpt] 

في اليوم الثالث  ]في عيد  الجميل في إبت[ ]لعمل المديح في معبد  في الكرنك[ ]قدم جاللتي من أجمه قرباًنا حقيقًيا["
إبته إلى هذا اإلله العظيم في عمل رحمته  عندما شرع جاللةمن الفصل األول  ]من الشهر الثاني[عشر/الرابع عشر)؟( 

الخبز والجعة من جاللتي من أجمه قرباًنا عظيًما لهذا اليوم عند المدخل المؤدي إلى إبت الجنوبي  كرس الجنوبيب وقد
 . 85]"ومن الحاجات السنوية [ ]والفاكهة وكل األشياء الجميمة[والطيور والبخور والنبيذ  ثيرانوال الثيرانعجول و 

جبانة شيخ عبد القرنة في  111بمقبرتو رقـ  انقشً ، وزير تحوتمس الثالث، رع" ػػػػمي  ػػػػ"رخ ترؾ  
         عمى النحو التالي: ،رمعبد األقص، المرتبط بالشيير إشرافو عمى عيد كؿ عشرة أياـ ، سجؿ فيوبطيبة الغربية

 ntf mA swrt tp hrw mD nb " هو الذي يتفقد إمدادات الميا  )؟( في
  .95"أول كل عشرة أيام

 itrwt  :االسـبو مف المحتمؿ أف المقصود " أنَّ سبنسر" و"ديفزمف " ؿ  ك  ذكر كما 

ipt   )الذي كاف  ػػػػبجبانة الخوخة بغربي طيبة  93رع" رقـ ػػػػ ـ إ ػػػػفي نقش بمقبرة "بو رد ىللص)مق صيا إبغ
 موف وموتآالثالث جنًبا إلى جنب معابد  تحوتمسموف" خالؿ عيد الممؾ آيشغؿ وظيفة "الكاىف الثاني لإللو 

في الضفة الغربية األخرى الجنائزية الممكية باإلضافة إلى العديد مف المعابد  )؟( وخونسو ومونتو وبتاح )؟(
  .97الثالث أو رمـ ثالث مقاصير صغيرة لثالوث طيبة تحوتمسمعبد األقصر، حيث شيد الممؾ ػػػػ  طيبةمدينة ل

                                                             
83 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311; HORNUNG, & OTHERS, 

Ancient Egyptian Chronology, 492. 
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عمى النحو التالي:  r-prwرع" باعتبارىا  ػػػػإـ  ػػػػ بو"صفت في نقش " أف ىذه المعابد و  سبنسروذكر "
 […] snTr n r-prw imyw-xt [pr] imn 

m pr-HD n Hwt-nTr "]مما بخور المعابد التابعة لرر )؟( ضيعة أمونب في بيت خزانة المعبد ]وزن ."
رع، كما ىو واضح مف وصؼ  ػػػػموف لضيعة أكانت تحت السيطرة اإلدارية كؿ ىذه المعابد  ي شير إلى أفَّ 

كؿ مركز مف ىذه المراكز الدينية كاف يمكف أف و  ،معبد إلو الدولة "(imyw-xtىذه المعابد بالتعبير "تابعة لػػ )
 . 99فروؽ في الحجـ أو الوظيفة بيف المصطمحيف ثمة، في إشارة إلى أنو لـ تكف Hwt-nTrأف ي طمؽ عميو 

، يظير عميو منظر BM 369 [153]ع ثر في طيبة عمى عتب، محفوظ حالًيا بالمتحؼ البريطاني،  
وحية  بالتاج األزرؽ )خبرش(، االثالث متوجً  تحوتمسالممؾ يسارىما مثؿ ي  كبير، ينقسـ إلى قسميف متساوييف. 

يتقدميـ اإللية حتحور. و أربعة آلية جالسة عمى عروشيا، تمثؿ ثالوث طيبة، ماعت إلى قرباف يقدـ الكوبرا، 
 wrt nbt ISrwموت اإللية فب nb nswt tAwy xnty Ipt-swt nTr aAالممقب بمقب: رع  ػػػػموف آاإللو 
 أمنحوتببو يظير أما يميف المنظر ف. Hnwt-mHytحتحورأخيًرا اإللية و  بnTr aA nb ptخونسو فاإللو 
 بnb Abw nb ptخنوـ اإللو و  بnb Ipt rsyt nTr aAرع  ػػػػموف آنو لإللو  يقدـ إنائي ny pA xntyاألوؿ 

المنظر ميز بيف . ومف الجدير بالذكر أف nbt Abwأنوكيس اإللية و  nbt Abw nbt ptساتيس اإللية و 
ظير ، فاه العاليتايتوج رأسو ريشتبجسـ ورأس آدمي، موف األقصر، ففي حيف ظير األوؿ آو موف الكرنؾ آ
يتوج رأسو تاج ذو ريشيتيف طويمتيف وقرص الشمس، فوؽ قاعدة أو دمي ورأس كبش، آموف األقصر بجسـ آ

 .93جبيتو حية الكوبرايحمي و إكميؿ صغيرة الحجـ، 
بينما و ، األقصر بجوار معبدالحجر الرممي مف الثالث  تحوتمسل كبير ساكؼجزء مف عمى أيًضا ع ثر 

ربما كاف جزًءا مف المقصورة الثالثية نو أذكر فقد  ،31لكرنؾإلى معبد افي األصؿ إلى رجوعو " حبشي"أشار 
 ػػػػ( من"): ن قش عمى أحد جوانبيا النقش التاليوقد . التي تقع عمى يميف الداخؿ بعد الصرح األوؿ مباشرة

محبوب )...." :خروعمى الجانب اآل ...".شيد فقد ب رع ػػػػون مآبيه أل(  أثر )ر ثب ما كرسه كأ(رع) ػػػػخبر 
بعض إلى العثور عمى " حبشي"أشار كما  ...."من الجرانيت األحمر...  شيدفقد الكرنكب ( ب ربرع ػػػػون مأ

في الكنيسة  الثالث تحوتمسيرجع إلى الممؾ المعاد استخداميا مف عتب باب مبنى مف الحجر الرممي الكتؿ 
جزًءا مف تضـ إحداىا العديد مف الكتؿ، باإلضافة إلى  ،الفناء ذي األربعة عشر عموًدا يالقبطية الواقعة غرب

المباني التي أقيمت ألوؿ مرة في األقصر  أف كؿ ىذه الكتؿ ترجع إلى" حبشي"وقد رأى  ،الممؾ ذاتومثاؿ ت
 . 31الثالث تحوتمسباسـ حتشبسوت و 

باإلضافة إلى األدلة السابقة، فقد ك شؼ عف مجموعة أخرى مف اآلثار لمممؾ تحوتمس الثالث بالمعبد 
اصير معبد، بالقرب مف المقالبجوار البرج الشرقي لصرح  ع ثر عمييا ،مف الجرانيت األحمرمائدة قرباف منيا 

                                                             
88 SPENCER, The Egyptian Temple, 41. 
89 PAMMINGER, Amun und Luxor, 99-101. 
90 HABACHI, Clearance of the Area to the East of Luxor Temple, 468. 
91 HABACHI, L.: «The Triple Shrine of the Theban Triad in Luxor Temple», MDIAK 20, 1965, 96. 
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بمعبد الكرنؾ، كما ىو واضح في رأيو مف  يا كانتأنذكر " حبشي" إال أف، الصرح خمؼالواقعة الثالث 
 .31منو" بالكرنؾ ػػػػبناء معبده المعروؼ باسـ "آخ بالثالث  تحوتمسيروي قياـ ، سجؿ عميياخالؿ نقش م  

، ولوحة مف الحجر الرممي، وأحجار، وأجزاء مف أعمدة 39وجزء مف دعامة ظير ،تمثاؿ مف الجرانيتومنيا 
ع ثر بخبيئة األقصر في فناء الشمس عمى تمثاؿ فاقد كما . 34تحمؿ اسمو، وجزء مف وجو تمثاؿ مف الشست
لخشوع، راكًعا مقدًما افي وضع  تحوتمس الثالث صوري  ، سـ33الرأس مف الجرانيت األسود، يبمغ ارتفاعو 

داخؿ خرطوش عمى مشبؾ  ووقد نقش اسم ،امزخرفً  اوحزامً  ،قبة مطويةا ن، مرتديً إناءيف، مفقوديف اآلف
أماـ ركبتي  ،خر داخؿ خرطوش عمى قمة القاعدةآنقش كما يظير مسبوؽ بالمقب "اإللو الطيب".  ،الحزاـ
معابد ب فميحيا إلى  رئيسرعب  ػػػػمون أرعب محبوب  ػػػػخبر ػػػػ عاش اإلله الطيبب من " ورد بو: الممؾ
 . 33األبد"

مثؿ أوليما الجزء السفمي مف تمثاؿ ي   يرجعاف لعصر تحوتمس الثالث،تمثاليف  فخبيئة عالبك شؼ كما 
األقصر، كما بموف آألمو في معبد الممؾ  وسكرَّ ، سـ 5'62، مف الجرانيت األسود، يبمغ ارتفاعو يسالممكة إيز 

، حيث جاء في الذي تجمس عميو الممكة ،ىو واضح مف خالؿ النقش الموجود عمى جانبي مقدمة المقعد
 nTr nfr nb tAwy Mn-xpr-ra mry Imn-raالنقش األيمف: 

xnty ipt.f di anx  " ب رئيس إبتهرعب  ػػػػ رعب محبوب آمون ػػػػخبر  ػػػػاإلله الطيبب سيد األرضينب من
 ir.n.f m mnw.f n  وجاء في النقش األيسر: ".فميعط الحياة

mwt-nsw mryt.f ist mAa-xrw  " ب يسلقد عممرر)رره( كأثر  إلى محبوبته األم الممكية )المدعوة( إيز
أمو س ىذا التمثاؿ إلى الثالث كرَّ  تحوتمسأف  ػػػػ" الصغيرذكر "كما  ػػػػ ويبدو مف ىذا النقش ".صادقة الصوت
 . 37الثالث عمى ىيئة أبي اليوؿ مف الكالسيت تحوتمسالممؾ مثؿ خر في  أما التمثاؿ اآل. 35إيزيس بعد وفاتيا

يمارس دوره الديني الثالث،  تحوتمسمف ثـ بدا واضًحا أف معبد األقصر كاف قائًما خالؿ عصر 
صالة " بيف بيل. وفي ىذا الصدد، ربط "طقوسوممارسة و  ،بعيد "إبت"حتفاؿ االوالالىوتي، مف خالؿ 

خمؼ صالة العد موقع و  ؛ لتوافؽ وظيفتييما.ومعبد األقصربالكرنؾ  (منو ػػػػػػ خأالثالث ) تحوتمساحتفاالت 
 ،التجديد بشكؿ خاصفيـو متعبير عف مخدـ لست  ا قائـ بذاتو، ،مثابة مجمع عبادةبالرئيسة رع  ػػػػموف آمقصورة 
تحاد قصًرا عظيًما لمالييف السنيف، ومحوًرا ال عدَّىاكما  ،بداخمياالحي المؤلو الممؾ  وجود قارب "بيؿ" ورجح

 الذي أصبح أكبر اآللية،، رع بأكممو ػػػػموف آندستيا المعمارية وزخارفيا إلى مجاؿ ، ترمز ىلوالممؾ واإل
وأعظميا عمى اإلطالؽ، بعد تمدد اإلمبراطورية المصرية في جنوب غربي آسيا خالؿ عصر الدولة الحديثة. 

                                                             
92 HABACHI, Clearance of the Area to the East of Luxor Temple, 464-468. 
93 PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts II, [= PM II], 

337. 
94 ABDUL-QADER, Preliminary Report on the Excavations, 244 [9, 15], 253, 254, 261 [3], 269, 272, 277, PLS. IX 

(b), XXXI, LXXV. C. 
95 EL-SAGHIR, Cachette of Luxor Temple, 69-70, FIGS. 149-152. 
96

 EL-SAGHIR, Cachette of Luxor Temple, 71, FIGS. 153-155.  
97 EL-SAGHIR, Cachette of Luxor Temple, 47, FIGS. 102-103.  
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ومف ىنا  رع. –موف في صالة االحتفاالت باعتباره المظير األرضي آل ظير الممؾكنتيجة ليذا االتحاد، و 
 .عمى جدراف ىذه الصالة عيد "إبت"بتتعمؽ جزئًيا كانت التي يبدو أنيا حتفاالت مواكب االناظر مت بقايا ظير 

ترنيمة المالحيف بيبدو أنو يرتبط مباشرة  ،ذاتياصالة الالثالث في  تحوتمسيشـ ل" إلى نقش م  بيلكما أشار "
، صاحب نقؿ المراكب اإلليية، التي ظيرت بدورىا ضمف نقوش مقصورة حتشبسوت الحمراء بالكرنؾالتي ت  

الثالث  تحوتمس أفَّ إلى  وترنيمة في رأيىذه الشير وت   ،فيما بعد األقصررواؽ بموف آنقوش توت عنخ في و 
. ومع ذلؾ، فقد رجح استخداـ الطريؽ البري مف عيد "إبت"خالؿ في طريقو إلى معبد األقصر النير ركب 

وي محظ أنو بصرؼ النظر عف الطريؽ المستخدـ في العيد، فإف االحتفاؿ بو يمثؿ في حد  .39خرآحيف إلى 
 دوف سواه. موف الكرنؾقرينة قوية عمى وجود معبد األقصر الذي كاف بمثابة المقصد الرئيس آل ذاتو

أوؿ مموؾ األسرة  (111ؽ.ـ1131ػػػػ114933/1175ػػػػ1153مممؾ سمندس )ل امف الجدير بالذكر أف نقشً  
كيمومترا جنوبي طيبة  91عمى مبعدة حوالي مقابؿ الجبميف عبر النير  ػػػػالحادية والعشريف بمحجر الدبابية 

الثالث كانت ال تزاؿ قائمة، بعد قرابة ثالثمائة  تحوتمسنشآت الممؾ أكد أف م   ػػػػ 111عمى الضفة الغربية لمنيؿ
 : 111، عمى النحو التاليرت بفعؿ فيضاف عاؿ  عاـ عمى وفاتو، إال أنيا تضرَّ 

  
istw Hm.f snDm m wA[rxt ……] (5)Hm.f iw a int wn m Drw n ipt rsyt ir.n(.tw) n nswt mn-xpr-ra 
wA[s] […](6)wn mHy aAt iqHw wr m […].f r sArt aAt pr n Hwt-nTr wDp.f xnt […](7)n.sn ir mdt pw 

Ddwt m-Hr.i n xt pw m rkw Hm.i Dr.s mitt iry m xm[ …]  

معبد إبت  محيطشكل الذي ي جاللته أن جدار القناة(5) ]رسل يخبرونحيث أتى ب  قاعة قصر [جمس في تأملب كان جاللته ي"
رضية عمى األ فيهاب قويًا مائًيا مكونًا فيضانًا عظيمًا وتيارًا (6) ]...[انهار رع  ػػػػخبر  ػػػػالممك من شيد  الذي  الجنوبيب

لهم: بخصوص هذا األمر الذي قيل أماميب إنه أمر  (7)] عندئذ قال جاللته[ ]....[باألمام العظيمة لبيت المعبد. وقد أحاط 
 ."]...[ي منذ قديم الزمان جاللت في عهدمثمه لم يحدث 

                                                             
98
 BELL, In Temples of Ancient Egypt, 158, 293 No. 102, 295 No. 120.  

99
 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311. 

100
 HORNUNG, & OTHERS, In Ancient Egyptian Chronology, 493. 

101
 PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts V, [= PM V], 

170; Myśliwiec, K., Royal Portraiture of the Dynasties XXI-XXX, Mainz am Rhein, 1988, 6; Donadoni, A.M.: 

«Gebelein», In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2, 2001, 7-9. 
102 DARESSY, G.: «Les Carrieres de Gebelein et le Roi Semends», RecTrav 10, 1888, 135, 4-136, 7. 
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مف الجبميف، مكونة مف أرسؿ بعثة لقطع األحجار سمندس بمجرد سماعو بيذه األخبار  أفَّ إلى شير النقش ي  
الثالث أو بعضيا كانت ال  تحوتمسف مباني أ، مما يؤكد 119لترميـ المعبدثالثة آالؼ رجؿ مف خيرة رجالو؛ 

في أثناء  واشفك العمماء ف الجدير بالذكر أفَّ تزاؿ قائمة حتى بداية األسرة الحادية والعشريف عمى األقؿ. وم
ستخدمة عف مجموعة مف الكتؿ الحجرية الم   ػػػػمؤخًرا  ػػػػاألقصر أعماؿ ترميـ قواعد أساطيف فناء معبد 

كانت بقايا قاعدة صرح )ومف ثـ واجية المعبد؟( مف الحجر ربما أنيا ويعتقد البعض  ،لمفناء كأساسات
 ػػػػ "كابرول"كما ذكرت  ػػػػاألمر الذي يثير التساؤؿ  ،مدينة طيبة في عصر التحامسةباني ميز لمالجيري الم  

و النظر الحالي أ عصر التحامسة أسفؿ المعبدالذي يرجع إلى  ي"إبت" الجنوبمعبد وجود أساسات حقيقة  فع
 .114الثالث أمنحوتببقايا صرح واجية معبد باعتبارىا تمؾ الكتؿ إلى 
 :(115ق.م 1458ػػػػ1479/  1458113ػػػػ1473الممكة حتشبسوت ) 7.2

ك شؼ عنيا في أحد األودية  ،ع ثر عميو في مقبرة ،ورد اسـ معبد األقصر عمى زوج مف األساور
حتشبسوت المشترؾ لحكـ البالبر الغربي لمدينة األقصر، ترجع إلى  ،غربي الدير البحري ،الميجورة

     :عمى النحو التالي، 132-26.8.131رقمي ببمتحؼ المتروبوليتاف  ػػػػ حالًيا ػػػػ وظالثالث، محف تحوتمسو 
  nTr nfr mAat-kA-ra mry imn xnty ipt.f " اإلله الطيبب ماعت

 عمى ما يبدو ػػػػشير ي  )إبت( " أف التعبير األخير هيسوقد ذكر " .157مونب إمام إبته"آ ]ةر[ررعب محبوب ػػػػكا  ػػػػ
  .119موف في األقصرآإلى معبد اإللو  ػػػػ

  عالمةالاسميا عمى رأسيا، داخؿ ن قش ممشوقة القواـ، ظير تجسيد لمعبد األقصر عمى ىيئة سيدة، 
بالجدار الجنوبي لممقصورة الحمراء بالكرنؾ، ضمف منظر الموكب الجغرافي، عمى  135الكتمة رقـ  عمى

 ػػػػ )المسمى(: ماعتالمعبد " Hwt mAat-kA-ra mryt imn nb ipt  النحو التالي:
ف  ،إبت"إمام  بمونآ ةمحبوب برع ػػػػكا  و بمثابة معبد لمممكة ال أنَّ ، وذكر ىذا المعبد مكاف" الكو"لـ ي حدد وا 

                                                             
103 DARESSY, Les Carrieres de Gebelein,136-237; BREASTED,J.H., Ancient Records of Egypt, vol. IV, 

Chicago, 1906.[=BAR. IV], §§ 628, 308; KITCHEN, K.A., The Third Intermediate Period in Egypt, (1100-650 B.C), 

Warminster, 1986, 255-256 § 213;   

عمى، ؛ 933 ـ،1111القاىرة،  ،1جػػػ، مصر الخالدة، الحميد عبد ،زايد ؛4،ـ1111القاىرة،  ،3ػ، جػمصر القديمة سميـ،حسف، 
الجزء الرابع مف ، األسرات الوطنيةر ؤى جديدة في تاريخ مصر القديمة منذ أقدـ العصور حتى نياية عصور ، رمضاف عبده

المطر ، الشرقاوي، 194ص ـ،1119القاىرة،  ،قبؿ الميالد 991األسرة التاسعة عشرة حتى دخوؿ اإلسكندر األكبر مصر عاـ 
تاريخ مصر القديـ مف األسرة الحادية والعشريف عمى جاب اهلل، جاب اهلل، ؛ 144، وتأثيره في تاريخ مصر القديمة وحضارتو

 .15،  ـ1113، القاىرة، األسرة الحادية والثالثيفحتى 
104 CABROL, Les Voies Processionnelles de Thèbes, 523 and No. 122; 

 .47، ىامش 443، الثالث أمنحوتبكابروؿ، 
105 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311. 
106
 HORNUNG, & OTHERS, In Ancient Egyptian Chronology, 49 

107 WINLOCK, H.E., The Treasure of Three Egyptian Princesses, MMA 10, New York, 1948, 32, PL. XVIII B. 
108 HAYES, The Scepter of Egypt, 104, 134. 
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أكد قد و  .113حديثة في األسرة الثامنة عشرة، العالمة الت عادؿ  العالمة غير أفَّ  ،ءعرؼ عنو شيي  
، وترجـ نفسو األقصر معبد ىذا المعبد الذي أورده بالشكؿ أفَّ  ػػػػمف جانبو  ػػػػ" أوتو"

 بالشكؿ  ipt ، غير أنو نقؿ عالمة"األقصرإمام مونب آ ةرعب محبوب ػػػػ كا ػػػػ معبد ماعت" :بمعنى االسـ
مف مقصورة حتشبسوت  197الكتمة رقـ في نقش عمى  ػػػػػأيًضا  ػػػػػورد اسـ معبد األقصر  .111وليس

كممكة ة بمستقبؿ حتشبسوت وءالحمراء، يرجع إلى العاـ الثاني مف عيد أحد أسالفيا المباشريف، عبارة عف نب
 :111في أثناء موكب نبوئي، داخؿ معبد األقصر، عمى النحو التاليمصر ل

 

…(1)[Hr biAt] aAt wrt m bAH nTr pn Hr sr n nsyt tAwy (2)tA mHw tA Smaw Xr snD.i Hr dit.n.i xAswt 
nbwt Hr sHdt (3)nxtw Hmt.i HAt-sp 2 Abd 2 prt sw 29 3-nw n Hb imn xft (4)nn wdnt sxmt sw 2-nw 
m sr n.i tAwy m wsxt nt ipt (5)rsyt its Hm.f Hr biAt m bAH nTr pn nfr xa it.f (6)m Hb .f nfr (n) imn 
Hry-tp nTrw wn in.f Hr iTt Hmt.i (7)[r Smswt] n nsw mnx n saSA.n.f biAwt Hr.i xft Hr n tA r Dr.f 

مصررر العميررا  (2)األول(ب منادًيررا بممكيررة األرضررينب  تحرروتمسعظرريم جررًدا فرري حضرررة هررذا اإللرره الطيررب ) ]وحرري إلهرري[(1) ...".
جرراعاًل انتصررارات جاللترري تشرررق. العررام الثررانيب  (3)فرري رعررب منرريب ومعطًيررا مررن أجمرري كررل الرربالد األجنبيررةب مصررر السررفمى و 

الموافق لميوم الثاني من هذ  القرابين  (4)مونب آالشهر الثاني من فصل برتب اليوم التاسع والعشرونب اليوم الثالث من عيد 
 ]مرونأ[الجنروبيب بينمرا يمقري جاللتره  (5)إبرت  رررررر ليرالكبفنراء منتي عمى األرضرين بالالخاصة باإللهة سخمتب تم اإلقرار بهي

 مون رئريس اثلهرة. واصرطحب جاللتريآفي عيد  الجميل:  (6)األول(. ظهر أبي  تحوتمسوحي في حضرة هذا اإلله الطيب )
   .112الممك المفيدب وأخذ يعدد رسائل الوحي المتعمقة بي في أنحاء األرض كمها" ])؟(اترررر]إلى محط[ (7)

                                                             
109

 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout à Karnak, 82, PL. 4. 
110

 OTTO, E., Topographie des Thebanischen Gaues, Leipzig, 1952, 24 (1). 

وترجمو:   (?)Ht mAat-kA-ra mrt imn nb Snwقرأ "جوتييو" اسـ ىذه المقصورة عمى النحو التالي: 
، كما ipt )؟( بداًل مف Snw أساس قراءة العالمة عمى". رعب محبوبة أمونب سيد مخزن الغالل )؟( رررر كا ررررقصر ماعت "

 :راجعبمعنى "قصر" وليس "معبد".  Ht أنو ترجـ كممة
GAUTHIER, H., Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans les Textes Hiéroglyphiques, vol. VI, Le 

Caire, 1929, 147 (1). 
111 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout à Karnak, 133-34; FIG 15 on 96, PLS. 1 and 6, on 92-96. 
112

 SCHOTT, S.: «Zum Kronungstag der Königen Hatschepsut», NAWG I. Phil.-hist.Klasse I, 1955, 212-213; 

YOYOTTE, J.: «La Date Supposée du Couronnement d'Hatshepsout, à Propos du bloc 287 de la Chapelle 

Rouge de Karnak», Kêmi 18, 1968, 85-91; LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 134; 

DORMAN, P.E., The Monuments of Senenmut, Problems in Historical Methodology, New York, 1988, 22-28;  

محمود  :اهلل محمود، مراجعة وتقديـ فاطمة عبد :، ترجمةحتشبسوت. عظمة.. وسحر.. وغموضكريستياف ديروش، ، نوبمكور
، حاتشبسوت مف ممكة إلى فرعوف مصر؛ بيدماف، تيرسا، فالنتيف، فرانثيسكوخ مارتيف، 94- 99ـ،1113القاىرة،  ،ماىر طو

 .114-119 ـ،1113، عالء الديف شاىيف، القاىرة :عمى إبراىيـ منوفى، مراجعة :ترجمة
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يحتفظ الجدار الجنوبي الشرقي لمبيو الفسيح بالشرفة الثالثة في معبد حتشبسوت بالدير البحري ما ك
مثؿ ي  مف المقصورة الحمراء،  115عمى الكتمة ظير منظر وباإلضافة إلى ذلؾ، . 119بمناظر مف عيد "إبت"
في  ،مف إحدى محطات الطريؽمقترًبا  ،في عيد "إبت" ،موف مف الكرنؾ إلى األقصرأانتقاؿ موكب قارب 

أشار نقش لممدعو "سنموت"، ميندس الممكة حتشبسوت، عمى تمثاؿ كما . 114أثناء تقدميا إلى معبد األقصر
محفوظ حالًيا بالمتحؼ المصري في القاىرة  - الكرنؾبع ثر عميو في معبد اإللية موت ، مف حجر الكوارتزيت

 لنحو التالي:اعمى  113أشرؼ عمى جميع أعماؿ الممكة بمعبد األقصرو أنَّ  إال - CG 579تحت رقـ 

 
(6)[wD.n.tw] n imy-r pr snmwt xrp kA(w)t nbt nt nsw m ipt-swt m iwnw Sma [m] (7)[Hwt-nTr] imn 
Dsr Dsrw m pr mwt m iSrw m ipt imn rsyt m [sHtp ib] (8)[Hm] n nTr pn Spss m smnx mnw nb tAwy 
saAw smnx ……(9)[kA(w)t] nn sXt-Hr mi wDdt m stp-sA anx wDA snb wD n.f wnn [Hr](10)[.sn] n-aAt-
n mnx.f Hry-ib xpr n m wDdt wr wr mnx m irt mi st-ib nt Hm.f r.s (11)[mtt] mAa n wn Hr-snnw.f 
sxm-ib nty bgg.f Hr mnw n nb nTrw xtmty-bity Hm-nTr n imn (12)snmwt 

شمع  ررررسوت )الكرنك(ب وفي أونو  ػػػػإلى المشر  العام سنموتب مدير كافة أشغال الممك في إبت  ]ُصدرت األوامر[(6)"
مون الجنوبيب آ)الدير البحري(ب وفي معبد موت في إشروب وفي إبت  سروچ ػػػػسر چآمون  ]معبد[ (7) ]وفي[)أرمنت(ب 

نجاز ...  ]لجاللة[ (8) ]إرضاء[ ... دون أن يكون  ]األشغال[ (9)هذا اإلله المعظمب بهقامة منشآت سيد األرضين وبتعظيم واآل
ألنه كان  (15)فقد صدرت له األوامر حول هذا الموضوعب  بوجهه أصمب طبًقا ألوامر البالط له الحياة واالزدهار والصحة

خادمه الحقيقيب الذي ليس  (11)حوال كما كان يأمر به وفقا لرغبة جاللته في ذلك. جاء في كل األممتاًزا جًدا لقمب )الممك(. 
 (12) مونآمىب كاهن مثيلب ذو القمب شديد البأسب الذي ال يكل في شأن آثار سيد اثلهةب حامل خاتم ممك مصر السف له

  .116موت"رررر]ررررسن[

                                                             
 .113، حاتشبسوت، وفالنتيفبيدماف  113

114 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout à Karnak, PL. 7; DORMAN, The Monuments of Senenmut, 

53; PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts II, [= PM II] 

66 (III). 
115
 171، آث ر لألقوا، لند لصق در 

116 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 409, 5-410, 7; HABACHI, The Triple Shrine of the 

Theban Triad, 94; MEYER, CH., Senenmut: eine Prosopographische Untersuchung, HÄS 2, Hamburg, 1982, 187; 

BREASTED,J.H., Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906. [=BAR. II], § 351, 147; DORMAN, The 

Monuments of Senenmut, 126-127, 175; 
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موف األقصر عمى النحو أأشار سنموت في النقش نفسو إلى عيد كؿ عشرة أياـ المرتبط بالمعبود  كما
 ink is swAD [……] m Snwt التالي:

Htpw nTr nt imn r tp hrw mD nb مون في بداية أمخازن قرابين  في] ....[ "أنا من ُيصدر األوامر
محفوظ حالًيا بالمتحؼ والفي معبد األقصر، و يمو الذي ع ثر عتمثال باإلضافة إلى .117كل عشرة أيام"

JdE 34528المصري تحت رقـ 
119 . 

" أنػو بيرل، فقػد ذكػر "إلػى حتشبسػوت اليػوؿ يأبتماثيؿ ب حاطالم   المرصوؼ الطريؽنسب بعض العمماء  
ػػ ػػػػػػ حتشبسػػوتش ػػيد بعػػد  الطريػػؽ عمػػى الػػرغـ مػػف أف نقطػػانبو لمممػػؾ  المكثفػػة التػػرميـ أعمػػاؿ مػػف جػػزًءاد حيػػث ع 

 تحػػيط كانػػت اليػػوؿ أبػػي تماثيػػؿفػإف  ػػػػػػ مصػػر عمػػىاإلسػكندر األكبػػر حكمػػو  فػػرض مػػف وجيػػزة فتػػرة قبػؿ ،األوؿ
تكتنفػػو بالػػدير البحػػري الػػذي كػػاف يتقدمػػو طريػػؽ ىا معبػػدعصػػرىا، عمػػى غػػرار  فػػي األقصػػر - الكرنػػؾ بطريػػؽ
  .111اليػوؿ يمثػؿ الممكػة فػي صػورة أبػتبمغ أكثر مف مائتي تمثػاؿ مػف الحجػر الرممػي، ت   ،113اليوؿ يأبتماثيؿ 

كوقفػػات أو محطػػات؛  ؛ىػػذا الطريػػؽ عمػػى جوانػػب مقاصػػيرمحطػػات اسػػتراحة أو سػػت كمػػا شػػيدت حتشبسػػوت 
 ،فػي عيػد "إبػت" 111األقصػرفػي أثنػاء توجيػو إلػى معبػد محمػوؿ عمػى أعنػاؽ الكينػة، مػوف، الآالستراحة قارب 

الػدير فػي األخيػر رح الكبيػر العمػوي الصتماثيؿ تتطابؽ مع  ،الحجر الجيري، وزينتيا بتماثيؿ أوزيريةباستخداـ 
وصػػػػولجانييا بصػػػػولجانييا األوزيػػػػرييف )الػػػػنخخ والحكػػػػا(،  ةمسػػػػكم   ،مػػػػف خالليػػػػابػػػػدت الممكػػػػة ، بحيػػػػث البحػػػػري

 . 111الشمسييف )عنخ وواس(
 ػػػػػ معبػد األقصػرع ثر عمػى تمثػاؿ أوزيػري ضػخـ مػف الجرانيػت الػوردي شػرقي ومف الجدير بالذكر أنو  

تػػوج بالتػػاج األبػػيض، ي مسػػؾ بيػػده اليمنػػى المذبػػة والحيػػاة،  ػػػػػػاألقصػػر فػػي حديقػػة متحػػؼ محفػػوظ حالًيػػا  بيػػده و م 
كانػػت تمتػػد خػػالؿ عصػػر التػػي حطػػات القػػارب المقػػدس أحػػد م" إلػػى ليرربالن" ةنسػػب، اليسػػرى الحكػػـ والسػػمطاف

رمسيس الثػاني وعمى الرغـ مف ظيور اسـ الممؾ  ،الكرنؾ باألقصرمف كب اعمى طوؿ طريؽ المو حتشبسوت 

                                                                                                                                                                                                    

طيبة أو نشأة ؛ اللويت، 971-971، 4جػػ، القديمةمصر ؛ حسف، 15-13، اآلثار المصرية في وادي النيؿبيكي، = 
 ؛191-173 ،إمبراطورية

WILKINSON, T., Lives of the Ancient Egyptian, London, 2007, 153; 
 . 971، حاتشبسوت ،وفالنتيف بيدماف

117 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 411, 9-10; DORESSE, Le Dieu Voilé dans Sachâsse et 

la Fête, 37;  BREASTED,J.H., Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906. [=BAR. II], § 352, 147; 

 .134، الكينوت والطقوس الدينيةنور الديف، ؛ 191 ،طيبة أو نشأة إمبراطوريةاللويت، 
118 DORMAN, The Monuments of Senenmut, 127. 
119

 BELL, In Temples of Ancient Egypt, 295, no. 115  
 .411ـ، 1371، القاىرة، العمارة في مصر القديمةشكري، محمد أنور،  111

121 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout à Karnak, 154-169; LEBLANC, C.: «Le Culte Rendu aux 

Colosses "Osiriaques" durant le Nouvel Empire», BIFAO 82, 1982, 299-305; CABROL, Les Voies 

Processionnelles de Thèbes, 528-541; BELL, In Temples of Ancient Egypt, 161, 162. 
 .911-911، حتشبسوتنوبمكور،  122

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj665zm36PbAhVKsaQKHauECDEQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FLe_dieu_voil%25C3%25A9_dans_sa_ch%25C3%25A2sse_et_la_f%25C3%25AA.html%3Fid%3D2AZgtAEACAAJ&usg=AOvVaw0YfAX6itL5a7v5jMYQyDL1
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مثػػػؿ التمثػػػاؿ ي   اغتصػػػبو مػػػف صػػػاحبو األصػػػمي، وأفَّ  وت ظيػػػر أنَّػػػ وسػػػمات "ليػػػبالف" أفَّ  أكػػػد ،التمثػػػاؿىػػػذا عمػػػى 
تماثيػؿ النظػر ليمكػف أنو ربمػا " بيل"مف جانبو ذكر . 119الثالث كما اعتقد البعض أمنحوتبوليس  ،حتشبسوت

 الطريػؽ محطػاتواجيػات فػي  ػػػػ موفآمحبوبة  تحمؿ اسـ حتشبسوتالتي  ػػػػالضخمة األوزيرية ة يلمؤلالممكة ا
 . 114ممكةال" كا"تماثيؿ باعتبارىا مف الخارج 

. فقػد مراسـ عيد "إبػت"في أثناء عرض  الحمراء تيانقوش مقصور بدت محطات حتسبسوت واضحة في  
المكػػرس  ،ىػػف""برػػػػػػ بػػالقرب مػػف مػػوف المقػػدس فػػي المحطػػة األولػػى عمػػى طريػػؽ االحتفػػاالت، آتػػـ وضػػع قػػارب 

يا اسػػمفظيػر  ،والتكػريـ الراحػػة ؿالينػ ؛113، عنػػد مػدخؿ معبػد اإلليػػة مػوت"ؼ ػػػػمػوت  ػػػػػػكػا  ػػػرع  ػػػػمػوف أ"لإللػو 
1 :مػرتيف، واحػدة عنػد اسػتراحتو فييػا واضػًحا

 Htp 

m wAHt tpy xtyw imn xnt pr-hn  الوقو  في المحطة األولى )المسماة(: درجات أمون في مواجهة"
 sxat nait  وأخػرى عنػد مغادرتػو ليػا:ب 115هن" ػػػػ بر

m wAHt xtyw imn xntt pr-hn   مرون فري مواجهرة آ"الظهور واإلبحار من المحطة )المسماة(: درجرات
 .117"هن ػػػػ بر

موف المقدس عمى آبمجرد أف وضع الكينة قارب  ػػػػػأيًضا  مرتيف ػػػػػظير اسـ المحطة الثانية ثـ  
ف لـ يبؽ مف النقش سوى خر مف الراحة والتكريـ، مرة في أثناء استراحتوآؿ قسًطا انيمنصتيا؛ ل العالمات ، وا 

 […  ] Htp m wAHt [ …  … …] rwDt mnw  :التالية

                                                             
123
 LEBLANC, Le Culte Rendu aux Colosses "Osiriaques", 301-303, PL. LV. 

124
 BELL, L.: «Luxor Temple and the Cult of the Royal ka», JNES 44/4, 1985, 290-291. 

125
 .911، حاتشبسوت ،وفالنتيف بيدماف 

126 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 379, 6; LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle 

d'Hatshepsout a Karnak, 161 § 207, BL. 300 et 26; CABROL, Les Voies Processionnelles de Thèbes, 530, 533-536. 

 انظر:  اسـ المقصورة األولى بدوف عالمة السمـ كالتالي "أوتو"أورد 

OTTO, Topographie des Thebanischen Gaues, 123. 
127

 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 163 § 214, BL. 26. 

  كالتالي:ظير تجسيد ليذه المقصورة عمى ىيئة إلو النيؿ يتوج رأسو مستطيؿ يضـ اسـ المقصورة، 
aH mAat-kA-ra mry imn xnty pr-hn "مونب في مواجهة بيت الخزينة". آ)المسمى(: ماعت رر كا رر رع محبوب القصر 

127 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 76-77. 

-Hwt mAat-kA-ra mry imn xnty pr  اسـ ىذه المقصورة عمى النحو التالي:  "أوتو"قرأ 

hn  مون في مواجهة بر رر هنآ"معبد ماعت رر كا رر رعب محبوبة ." 
OTTO, Topographie des Thebanischen Gaues, 24(8). 

"ماعت رر كا وترجمو بمعنى:  mAat-kA-ra mry(sic)imn nb pr hn  ىذا االسـ: "جوتييه"وقرأ 
  .مون سيد بيت الخزينة"آرر رع محبوبة 

GAUTHIER, Dictionnaire des Noms Géographiques, VI, 148 (7). 

 أف المستطيؿ الذي يضـ اسـ المبنى ال يوجد بو في الزاوية السفمية المربع المميز لمعالمة "شفرييه"و "الكو"وقد الحظ كؿ مف 

 ، وىو اسـ مذكر.(aH)  األمر الذي يشير إلى أف المبنى المقصود قصر. 



 مجلة الاتحاد العام لآلثاريين العرب (4242) 1العدد  -42املجلد
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

55 | DOI : 10.21608/jguaa.2022.146938.1253   محمد فوزى حسين شعفةتامر  -محمد عبد الرحمن الشرقاوى 
 

خرى المرة األو  ب119"]مون )؟(آ[ثابتة اثثار  ]رع ػػػػكا  ػػػػماعت [)المسماة(:  ]الثانية[الوقو  في المحطة " 
 ، عمىةع المحتشدو وسط الجمفي موكبو الكبير،  ،عمى أكتاؼ الكينة عند استئناؼ رحمتو إلى المحطة التالية

 m wAHt [ … … …] rwDt mnw  sxat   :و التاليػالنح

nait   :)113ثابتة اثثار" ]ماعت رر كا رر رع["الظهور واإلبحار من المحطة )المسماة.  
 :الثالثة والرابعة بمجرد وصوؿ الموكب المقدس، فع رفت الثالثة باسـ المحطتيف يسماتوالى ظيور 

 Htp m wAHt xmt-nwt [mAat-kA-ra] Xnmt 

nfrw imn  " :)مونآالتي تتحد بجمال  ]رع رركا  ررماعت [الوقو  في المحطة الثالثة )المسماة"
130
وتكرر  .

  ف، مرة أثناء راحتيا داخؿ المحطة:يمرت الرابعةاسـ 

Htp m wAHt fdw-nwt mAat-kA-ra sqbbt mdw imn  الوقو  في المحطة الرابعة )المسماة(: ماعت"
الواجبة داء الطقوس أاالنتياء مف بعد  ومرة أخرى عند مغادرتيا .131مون"آرع التي تنتعش بكالم )؟(  رركا  رر

 sxat nait m wAHt  موف:آتجاه قارب 

mAat-kA-ra sqbbt mdw imn  التي تنتعش  رع رركا  رر"الظهور واإلبحار من المحطة )المسماة(: ماعت
  .191مون"آبكالم )؟( 

في  الخامسةبانتظاـ، فع رفت ظيرت في أعقاب المحطات السابقة أسماء المحطات األخرى الباقية 
 Htp m wAHt diw-nwt  :أثناء راحة قارب أموف باسـ

mAat-kA-ra Sspt nfrw imn  رع التي تتمقى  رركا  رر"الوقو  في المحطة الخامسة )المسماة(: ماعت
ثـ تكرر اسميا مرة ثانية في أثناء خروج القارب عمى النحو نفسو الوارد في النقوش  .199مون"آجمال 

                                                             
128
 CABROL, Les Voies Processionnelles de Thèbes, 530. 

129 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 164 § 216, BL. 305. 

كمػا جػاءت لػػدى . (Urk IV, 379,1)  اسػـ ىػذه المقصػورة: "زيتره"أورد 
  .OTTO, Topographie des Thebanischen Gaues, 24                         عمى النحو التالي: "أوتو"

130 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 379, 17; LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle 

d'Hatshepsout a Karnak, 165 § 217, bl. 305; CABROL, Les Voies Processionnelles de Thèbes, 530. 

  : " اسـ المقصورة الثالثة عمى النحو التاليأوتوأورد "

OTTO, Topographie des Thebanischen Gaues, 24. 
131LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 165 § 218, bl. 135; CABROL, Les Voies 

Processionnelles de Thèbes, 530-531. 
132 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 166 § 219, BL. 169. 

 مون".أالتي تنعش مجدا  )؟( " sqbbt Hpt imn  اسـ ىذه المحطة عمى النحو التالي:" نيمسقرأ "
CH. F. NIMS.: «Places about Thebes», JNES 14, 1955, 114, and 122, FIG. 1 (6). 
133  LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 167 § 220, BL. 169; CABROL, Les Voies 

Processionnelles de Thèbes, 531. 

 wAHt sn-nwt Hwt  ظير تجسيد ليذه المقصورة عمى ىيئة سيدة يعمو رأسيا اسميا بالشكؿ:

mAat-kA-ra Sspt nfrw imn " شير ". وت  مونأالمحطة الثانيةب مقصورة ماعت رر كا رر رع )المسماة(: التي تتمقى جمال 
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 sxat Hm n nTr pn Ssp nait : السابقة

m wAHt mAat-kA-ra Sspt nfrw imn "اإلله العظيمب واإلبحار من المحطة اظهور جاللة هذ 
 .134مون"آالتي تتمقى جمال  رع رركا  رر)المسماة(: ماعت 

ظير اسميا في أثناء راحة فػ ػػػ193التي يشغؿ مكانيا اآلف المقصورة الثالثيةػػػػػ  ألخيرةاالمحطة أما  
 Htp m wAHt  عمى النحو التالي:، القارب المقدس

sisw-nwt mAat-kA-ra imn Dsr xtyw   الوقو  في المحطة السادسة )المسماة(: ماعت رر كا رر رع"
باعتبارىا المحطة السادسة واألخيرة ػ واألولى بطبيعة الحاؿ في طريؽ ب 195مون متآلق / رفيع الدرجات"آ

                                                                                                                                                                                                    

"الثانية" ىنا إلى كونيا ثاني المحطات بالنسبة لمعبد األقصر، كما ىو واضح أيًضا مف خالؿ تصويرىا في أماكف  لفظة= 
 أخرى بمقصورة حتشبسوت الحمراء في المرتبة الخامسة عمى المسار المتجو مف معبد الكرنؾ إلى معبد األقصر.

LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 83. 

 أنظر: بالشكؿ  "أوتو"ظير االسـ نفسو لدي 
OTTO, Topographie des Thebanischen Gaues, 24 (3). 

مون الخاص أقصر " :وترجمو بمعنى Ht imn mAat-kA-ra Sspt nfrwبالشكؿ نفسو، ولكنو قرأه  "جوتييه"كما أورده = 
 ."التي تتمقى الجمال ]المسمى[بماعت رر كا رر رع 

GAUTHIER, Dictionnaire des Noms Géographiques, VI, 147 (3). 
134 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 167 § 221, BL. 169 et 170. 
135 

cf. NIMS, Places about Thebes, 114; LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 154-169; 

PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts II, [= PM II], 

309-310,  PL. XXVIII [4]; CABROL, Les Voies Processionnelles de Thèbes, 519-522; MURNANE, In Encyclopedia of 

the Archaeology of Ancient Egypt, 541; 

 .914-911، حتشبسوتنوبمكور، 
136  LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 168 § 222, bl. 170; CABROL, Les Voies 

Processionnelles de Thèbes, 531. 

 التالي:ظير تجسيد ليذه المقصورة عمى ىيئة سيدة، فوؽ رأسيا مستطيؿ، يضـ اسـ المقصورة، عمى النحو 
 wAHt tpt Hwt mAat-kA-ra Dsr xtyw imn لمحطة األولىب مقصورة ماعت رر "ا

شير لفظة "األوؿ" ىنا إلى كونيا أولى المحطات بالنسبة لمعبد األقصر، . وت  مون"آ)المسماة(: رفيع درجات )أو شرفة( رع كا رر
أماكف أخرى بمقصورة حتشبسوت الحمراء في المرتبة السادسة واألخيرة عمى كما ىو واضح أيًضا مف خالؿ تصويرىا في 

 المسار المتجو مف معبد الكرنؾ إلى معبد األقصر.
136 LACAU ET CHEVRIER, Une Chapelle d'Hatshepsout a Karnak, 82. 

معبد ماعت "  Hwt mAat-kA-ra imn Dsr xtywىذا االسـ عمى النحو التالي:  "أوتو"وقد أورد 
     مون رفيع الدرجات".آرر كا رر رع 

                               OTTO, Topographie des Thebanischen Gaues, 24 (2). 

"قصر أمون الخاص  Ht imn mAat-kA-ra Dsr xtyw عمى النحو التالي:  "جوتييه"وذكره 
 : عالي الدرجات )؟(".]المسمى[بماعت رر كا رر رع 

GAUTHIER, Dictionnaire des Noms Géographiques, VI, 147 (2). 
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، في معبد األقصرقارب أموف وموكبو المقدس بعدىا درؾ لي ؛197العودة مف معبد األقصر إلى معبد الكرنؾ
 المحطة السادسة، أو باألحرى المقصورة الثالثية، محور اىتماـ عدد كبير مف العمماء، سواءظمت  حيف

 تحوتمسل ىا أماـ معبد الدولة الوسطى القديـ مباشرةً ء" بنابورخاردنسب "ف تاريخيا أو تصميميا.بالنسبة ل
الثالث بعد  أمنحوتبفي المكاف نفسو الذي شيد فيو  ،في عصره ػػفي رأيو ػ ػػػال يزاؿ قائًما ، الذي كاف الثالث

 رمسيس رمميا التيمقصورة ال فيو توجد الذي المكاف فيقائمة  كانتمقصورة ال أف . وأكدذلؾ معبده الجديد
كانت  الثاني، رمسيسكمقصورة  ،الثالث تحوتمسف مقصورة فترض أاو  ،األوؿ الفناء يغرب شماؿ الثاني،

 .199ولىاألمثيمتيا ل بناء إعادة سوى ليستاألخيرة  أفو  ،خونسوو  وموت موفآل ؛حجرات ثالث مف تكوفت
في عيد الثالثة ش يدت في األصؿ مقاصير األعمدة الجرانيتية لواجية ال فَّ أعمى " حبشي"أكد كما  
 عمىتكويف رأيو في " حبشي"اعتمد وقد  ،ىا ونقشياءبنا بعد ذلؾرمسيس الثاني أعاد ثـ الثالث،  تحوتمس

الثالث في ما يسمى حديقة نباتات  تحوتمسأعمدة و األعمدة  ىذه الكبير بيفتشابو ال منيا :عدد مف القرائف
ىذه األعمدة،  بعضكانت تزيف نقوش لرمسيس الثاني قاـ بيا اغتصاب محو و ظيور آثار منيا و ، الكرنؾ

، فضاًل عف الثالث كجزء مف عمود تحوتمسالجرانيت لمف جزء مف عتب إعادة استخداـ ب وقيامومنيا أيًضا 
فون "أما  .193عتب ىذه األعمدة عمى واجية المبنىلالثالث عمى الجزء العموي  تحوتمسنقوش لوجود 
معمارية ال توجد عناصر فإنو ، واجيةلابصرؼ النظر عف بعض كتؿ وأعمدة جرانيت فقد رأى أنو  "بيسينغ

ئو في عصر فناو معبد عد اكتماؿ صرح البش يد الحالي وأف المبنى  ،األسرة الثامنة عشرةعصر تعود إلى 
  .141الممؾ رمسيس الثاني

ا في رفض االعتقاد السائد حق  كاف م   "غفون بيسين" وذكر أفَّ ، ذاتولمموضوع مرة ثانية  "حبشي"عاد  
 اوزيني ارممي رمسيس الثاني الثالث، وأف تحوتمسترجع إلى اآلف  ةقائم ىكما ى ابأكمميقصورة بأف الم

الجزء الثالث في الكرنؾ، وأف  تحوتمسشبو أعمدة ت  قصورة الموأنو عمى الرغـ مف أف أعمدة . بنقوشو بعد ذلؾ
 ايزينو  ،بالكامؿىا عاد بناءأفإنو يبدو أف رمسيس الثاني نقوش ىذا الممؾ، بن قشت العموي مف السواكؼ 

سنموت األصمية ونقش بيف المقصورة " حبشي"ربط مع ذلؾ و  ،بعد االنتياء مف الصرح والفناء بنقوش جديدة
 وأنالذي يبدو  كاف مسؤواًل عف إقامة مبنى الممكة في معبد األقصرأنو  ذكرعندما  CG 579 وتمثالعمى 

 ػػػمقصورة حتشبسوت بعض كتؿ عمى ثر ع  وقد ، الثالث تحوتمسو  حتشبسوتمف  نقش عميو اسـ كؿ  
إزالة األسماء باالنتباه إلى قياـ رمسيس الثاني " حبشي"كما لفت  .ي مقصورة رمسيس الثانيالثالث ف تحوتمس

                                                             
137 SPENSER, The Egyptian Temple, 103-104.  

وعمى ىذا  ؛بمثابة المحطة السابعةف صمت المحطة السادسة عف المقصورة الثالثية في رأي "بيدماف" و"فالنتيف"، واعتبرا األخيرة 
 .321-323، ح ة ندىتبيدم ن وت صىتيه، : راجع. كانت رحمة أموف صوب معبد األقصر تشيد سبع وقفات طقسية

138 BORCHARDT, Zur Greschichte des Luqsortempels, 125-126. 
139
 HABACHI, Clearance of the Area to the East of Luxor Temple, 466-468. 

140 VON BISSING, F.W.: «Über die Kapelle im Hof Ramesses II im Tempel von Luxor», Acta Orientalia VIII, 

1930, 129- 162.  
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ضافة اسمو ،عمى بعض األعمدةمف  السابقة مف  ،وبوبعض ألقانيث في مكانيا، فضاًل عف ظيور تاء التأ وا 
، وأف الثالث تحوتمسلحتشبسوت و عمى نقوش حتوي أف سواكؼ المقصورة األصمية كانت ت "حبشي" رأى ،ثـ

أف المبنى الجديد الذي أقامو رمسيس الثاني في الجزء الخمفي مف ستنتج ا، و بأسماء الممكةقشا عموديف منيا ن  
مـ الصرح   . 141الثالث تحوتمسعمى غرار المبنى القديـ الذي أقامتو حتشبسوت و ص 

" بيكي" ياسبنف :محؿ اختالؼ تظمحاوالت تحديد تاريخ محدد لممقصورة عف رأي قاطع، و ت سفر م  لـ 
ختار المكاف الذي شغمو فيما بعد ا ،الثالث، وذكر أنو عندما أقاـ معبده المكوف مف ثالث مقاصير تحوتمسل

المكاف المقدس في األياـ الفناء الذي أقامو رمسيس الثاني خمؼ الصرح العظيـ الذي شيده، مما يدؿ عمى أف 
ىو المبنى الوحيد الثالث  تحوتمسكما ذكر أف معبد  ،األولى كاف في ىذا الموقع، وليس إلى الجنوب منو

وقد تبنى عدد مف العمماء نسبة  .141الذي ال يزاؿ قائًما حتى اآلف مف النصؼ األوؿ مف األسرة الثامنة عشرة
ىذا الممؾ  أفالذي ذكر بدوره  143"بنسون"و ،144"حسن"و ،149"هيس"الثالث مثؿ  تحوتمسالمقصورة إلى 

ا آنذاؾ مف شعائر االحتفاؿ عد جزًءا ميم  موف الذي كاف ي  آأشرؼ شخصًيا عمى بنائيا؛ الستيعاب مركب 
منة عقب انتياء االحتفاالت. آالدينية، وكاف يتـ تجديده بشكؿ دوري، والحفاظ عميو، وحمايتو في منطقة 

  الثالث. تحوتمسنسبتيا لفترة الحكـ المشترؾ بيف حتشبسوت و  147"مورنانو" 145"توفيقمثؿ "خروف آوتبنى 
، لنفسوغتصبيا ا الثالث تحوتمسثـ ذكر أف إلى حتشبسوت، المقصورة " عبد القادر"نسب في المقابؿ 

أضاؼ رمسيس الثاني اسمو عمييا، حيث عمد ثـ ومحى اسميا مف عمى األعمدة، وسجؿ اسمو بداًل منيا، 
ذكر  اكم. 149قبؿ بناء الصرح األوؿ إلى فؾ ىذه المقاصير م حافًظا عمييا، ثـ أعاد بناءىا بعد إتماـ الصرح

رع، وأف الممؾ رمسيس الثاني ربما  ػػموف آإللو أحادية ل" أف مقصورة حتشبسوت كانت تحتوي مقصورة بيل"
مو، مستخدًما بعض كتؿ مقصورة مكبأكيا؛ لبناء مقصورة ثالثية؛ ي مكف أف تستوعب ثالوث طيبة يقاـ بتفك

 مف ىذه المقصورة كانتكتؿ عمى وأشار "بيؿ" إلى العثور  ،حتشبسوت األصمية في بناء مقصورتو الجديدة
مما يؤكد في رأيو أف  ف،رع، إال أنيا ش وىت خالؿ حكـ الممؾ أخناتو  ػػػموف آتتضمف أسماء وألقاب اإللو 

أسماء  . وخالؿ حكـ رمسيس الثاني أ عيد نقشبعدىا ومبنى حتشبسوت كاف ال يزاؿ قائًما خالؿ فترة حكم
توجد حالًيا داخؿ  ػػػ الموجود عمى كتمة كبيرة لنقش األصميفي االمرمـ اد ز ، كما مف جديد موفآوألقاب 
الدالة عمى التعبد والتضرع، المرتبطة  dwAروغميفية عالمة النجمة اليي ػػػ موف رع عمى األرضآمقصورة 

كتؿ أخرى مف مقصورة  أيًضا إلى" بيل"أشار و  .rxyt والػ patباألشكاؿ الراكعة المتعبدة التي تمثؿ الػ 
                                                             

141
 HABACHI, The Triple Shrine of the Theban Triad, 92-97. 

 .15-13، اآلثار المصرية في وادي النيؿبيكي،  142
143
 HAYES, The Scepter of Egypt, 234. 

 .949 ـ،1111القاىرة، ، 5جػػ ، مصر القديمة، سميـحسف،  144
145 BUNSON, M. R., Encyclopedia of Ancient Egypt, New York, 2002, 218. 

 .34، آثار األقصر توفيؽ، 146
147 MURNANE, In Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, 541. 

 .195، 179، آثار األقصر ،لند لصق در 141
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في رواؽ المقصورة الثالثية عمى أحد قواعد األعمدة، وفوؽ باب  rxytحتشبسوت األولى عمييا مناظر 
عمى  نيثأنقوش مكتوبة بتاء الت باإلضافة إلى وجود ،موفآمقصورة اإللية موت، وفي جدراف مقصورة اإللو 

  .143بعض أحجار المقصورة
مقصورة راحة منذ البداية ك ـ تصميـ مقصورة حتشبسوتاحتماؿ أف يكوف قد ت" أيًضا كابرولاستبعدت "

معروفيف قبؿ عيد لـ يكونا موت وخونسو ستخدميف في موكبي القاربيف المأف ة، حيث يبدو في رأييا ثالثي
في موكب عيد األخيرة حتشبسوت عمى أف محطة تتفؽ معظـ المصادر الحديثة وذكرت أف  ،توت عنخ آموف

عند مدخؿ ىا ؤ بناعيد أ  ثـ حتشبسوت، مكة المعيد بفي األصؿ تؤرخ ي ت، ال"إبت" تتمثؿ في المقصورة الثالثية
وذكرت أف  ،يفتقر إلى األدلة الحمراء بالمقصورةالمحطة السادسة أف تطابقيا مع إلى إال أنيا أشارت  ،المعبد
إقامتيا ولـ يتـ كما أ عيدت زخرفتيا مف جديد، األصمي،  ابالكامؿ خارج سياقي اعيد استخداميأ  قصورة الم هىذ

عمارتيا ك عمييا العديد مف التغييرات، الذي أدخؿ بدوره رمسيس الثانيصرح إال بعد تشييد مكانيا في 
" أف المقصورة الثالثية التي ب نيت ويمكنسونذكر ". كما 131، وموقعيا الجديد، والسياؽ الذي تعمؿ فيوالثالثية

نيت أيًضا بواسطة رمسيس الثاني موف وموت وخونسو المقدسة في أثناء زيارة األقصر قد ب  آلتحتضف مراكب 
حتشبسوت(، عندما أغمؽ الممؾ ىذا الجزء الجنوبي مف  تيامبكرة )بنفي الموقع الخاص بمحطة طريؽ 

 . 131الطريؽ الموكبي في فنائو العظيـ
ثرية والنصية المتاحة أف المقصورة الثالثية الحالية، وفًقا لتصميميا مف المعتقد في ظؿ األدلة األ

التكريسية  ونقوشىو واضح مف ، كما نقوشيا، ترجع إلى عصر الممؾ رمسيس الثانيو  ،وموقعيا ،المعماري
عمى النصؼ الشرقي مف الجدار الجنوبي، والنصؼ ، كالنقش الموجود مى دوره في بنائياعالتي تؤكد معبد الب

ب مع اً فناء مفتوح ]...[ر رعب ررلقد أقام بمثابة أثر  لوالد ب آمون : "الجنوبي مف الجدار الشرقي لمفناء
مقصورة من الجرانيتب صفائح الباب من اإللكترومب دار راحة من و  بأتومر رررع  رررمون آمسمتين والد)ي(ب 

أجل سيد اثلهةب في عيد  إبتب ليعمل فيه راحته عند بداية كل عشرة )أيام(. لقد عممر)ره( من أجمه عمى 
رع وسماع توسالت اثلهة والبشرب لقد ُكرست من أجمه ب منطقة المرات البدائيةب مكان تضأصميةأرض 

بناء تؤكد عديدة نقوش أخرى بذاتيا تزخر نقوش المقصورة كما . 131")بواسطة( ابن رعب رمسيس مري آمون
 .139يالرمسيس الثاني 

                                                             
149
 BELL, Luxor Update, 5; DORMAN, The Monuments of Senenmut, 127; BELL, In Temples of Ancient Egypt, 

164, 296, NO. 126, 128. 
150 CABROL, Les Voies Processionnelles de Thèbes, 520. 
151

 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, 167. 
152 KRI II, 607, 13-15; RITA II, 402 (230, D). 
153 Cf.  KRI II, 614, 5-8; 614, 11-14; 615, 1-2; 615, 6-8; 615, 8; 615, 12-13; 615, 16-616, 3; 616, 6-10; 616, 14-617, 

1; 617, 4-6; 622, 13; 623, 6-7; 627, 11-13; 628, 2-7; 628, 9-12; 628, 14-15; RITA II, 406 (233, I, A, 1-2); 406 (233, 

I, B); 407 (233, I, C, a); 407 (233, I, C, b ii); 407 (233, I, C, c); 407 (233, II, A); 407 (233, II, B); 407-408 (233, II, 

C); 408 (233, III, A); 408 (233, III, B); 412 (235, A, iv); 412 (235, B, 1); 416 (235, B, 3, ii); 416 (236, A); 416-417 

(236, B); 417 (236, C). 
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استخدـ بعض كتؿ مف مقصورة حتشبسوت في رمسيس الثاني  أف  إلى شير تمؾ النقوش أيًضا كما ت  
غير وأنو فيما يرجح  ػػػ 134ال يزاؿ بعضيا واضًحا في جدراف المقصورة الحاليةحيث  ػػػالجديدة  بناء مقصورتو

عضادات واجية مقصورة اإللو خونسو الغربية، غرًبا نقوش كما ىو واضح مف بشكؿ جذري،  تخطيطيا
العظيمب عندما )أعادر( تشكيل تمثالهب عمى  ]ره[وسع )الممك( مكانر ]...[" و:أنعندما سجؿ الممؾ وشرًقا، 

ورد عمى عضادات واجية مقصورة اإللية موت الشرقية، غرًبا وشرًقا، النقش كما  .133أربعة أعمدة حاممة"
مف و  .135لقد وسع عرشها العظيمب عندما )أعاد( تشكيل تمثالها عمى أربعة أعمدة حاممة" ]...["التالي: 

لمتعبير عف ىذا التغيير، األمر الذي تكرر مراًرا في  "وسع" swsxالممحوظ أف رمسيس الثاني استخدـ الفعؿ 
الثالث، عندما استخدـ ىذا الفعؿ وغيره مف األفعاؿ السببية التي تدؿ عمى تجديد بناء معبد  أمنحوتبنقوش 

  األقصر القديـ، كما سيرد بعد ذلؾ. 
دوره في الم مؾ، يتوافؽ مع ربما الثالث عمى بعض أحجار المقصورة، ف تحوتمسأما عف ظيور اسـ  
فقد لذا واستمرت في تقاسـ السمطة معو؛ بصفتيا شريًكا حتى ماتت؛ شاركتو حتشبسوت الحكـ، عندما 

ىا السياسي إال أف دور  ،الثالث األولى تحوتمسسنوات حكـ تحت نضوت فترة حكـ حتشبسوت بالكامؿ ا
عمى في مدينة طيبة، ونقوش مقصورتيا الحمراء ومناظرىا تؤكد  رنامجيا المعماري الضخـ، خاصةً القوي، وب

أنيا صاحبة الفضؿ في بناء المقصورة التي كانت تتقدـ معبد األقصر آنذاؾ كواحدة مف المحطات الست 
مف  أف كالً  خاصةً . "إبت"التي كانت تمتد مف الكرنؾ إلى األقصر عمى طوؿ طريؽ المواكب بمناسبة عيد 

سجمة عمى الجدار الخارجي ألحد جوانب في قائمة المواقع الطيبية الم   اظيرتالمحطة الخامسة والسادسة 
أي: "المحطة ؛ مقصورة حتشبسوت الحمراء بالسجؿ األوؿ، بعد معبد األقصر، مرقمة في االتجاه العكسي

 . 137)الخامسة في القائمة األخرى( األولى" )السادسة في القائمة األخرى(، و"المحطة الثانية"
أنو باستثناء مكاف المحطة األولى )شمالي معبد موت(، والسادسة )عند أو بالقرب مف مقصورة ي محظ و 

لـ ي عثر بعد عمى بقايا ذاتو . وفي الوقت ةرمسيس الثاني الثالثية(، فإف أماكف المحطات األخرى غير معروف
كاف قريًبا جًدا مف الموقع الخامسة أف الموقع القديـ لمحطة الطريؽ " بيل"عتقد المحطات األربعة األخرى. وي

، الواقع شمالي معبد األقصر، عمى جانب طريؽ المواكب المؤدي إلى الكرنؾ. الحالي لمسجد مقشقيش
الحفاظ عمى األماكف المقدسة القديمة في شكؿ كاف يقتضي  تغير الديف الرسمي لمنطقة ما،معتمًدا عمى أف 

الكنيسة  الحجاج فوؽ يأببناء مسجد في رأيو مف خالؿ عمى سبيؿ المثاؿ أيًضا، كما ىو واضح  مقدس دجدي
 . 139باألقصر رمسيس الثانيبدورىا داخؿ فناء قيمت البيزنطية التي أ  

                                                             
154 DARESSY, Notice Explicative des Ruines of Temple de Louxor, [n. 61], 36; BORCHARDT, Zur Greschichte des 

Luqsortempels, 125-126; VON BISSING, Über die Kapelle im Hof Ramesses II, 129-132; HABACHI, The Triple 

Shrine of the Theban Triad, 93-97. 
155 KRI II, 628, 2-7; RITA II, 416 (236, A). 
156 KRI II, 628, 9-12; RITA II, 416-417 (236, B). 
157 NIMS, Places about Thebes, 114.  
158
 BELL, In Temples of Ancient Egypt, 164, 295, NO. 116. 
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تتفؽ مع تشيد وقفات طقسية، كانت رسيت"  ػػػػموف صوب "إبت آرحمة أف عمى ا إذً  تؤكد األدلة 
عند توقؼ الموكب أماـ كؿ إقامة الطقوس . ومف المؤكد أف الضرورة كانت تقتضي بسوتشمحطات حت

محطة، وتقديـ القرابيف، فضاًل عف اليدايا واليبات مف وجياء القوـ، وكبار موظفي الدولة؛ لإللو األعظـ، 
ي والمديح، حيث يضعونيا أماـ باب "إبت ػػػ رسيت الخاص"، قبؿ أف تقوـ الجموع المحتشدة بالترنـ باألغان

الذي كاف يبمغ ذروتو أماـ باب "إبت ػػػ رسيت"، حيث رقصات الكينة المؤديف لمطقوس األكروباتية، والعازفات 
ها أنا قد حضرت إليكب أيها اإللهب رب األرباب جميًعا؛ لقد وجدت منذ بالصالصؿ، وعازؼ القيثار مترنًما: "

الريشتين  اويهتفون لك مموحين بأذرعهم؛ أيا أمونب ذالنشأة األولى لؤلرضين. الجميع يحيويك ويبجمونك 
 .133"العاليتينب لكي تضفي حمايتك ورعايتك عمى ممك مصر العميا والسفمى ماعت رر كا رر رع مثمها مثل رع

الوقفات الطقسية التي كانت ترتبط كؿ واحدة منيا بطقس معيف يبدو واضًحا أف اليدؼ مف ىذه  
والحمؿ المعجزة في الطفؿ  ،عممية الجماع اإللييشيد سيالمقدس الذي  لمكافااإللو دخوؿ لييئة ومختمؼ ت
قدسة التي الوظيفة الطقسية والم   ػػػ "بيدمان وفالنتين"في رأي  ػػػتستميـ حطات أسماء ىذه المإذ كانت الممكي. 

رسيت"، وحدىا مع تجسد اإللو  ػػرع حتشبسوت القياـ بيا داخؿ معبد "إبت  ػػػكا  ػػػكاف يجب عمى ماعت 
التي تحمميا الوقفات في الطريؽ إلى معبد األقصر ات يىذه المسم، خاصة أف "ؼ ػػموت  ػػكا  ػػميف  ػػموف أ"
إلى اإليحاءات الجنسية ليذا السر  الذي يجب تمثيمو في الجزء األكثر حميمية في المعبدبوضوح شير ت  

151 
 . 151وطاقتو الخالقة عمى الكا الممكية ،الديناميكيةحيويتو لموف أمارسة مف خالؿ م  

مف ثـ يتضح أف معبد األقصر المعروؼ في النصوص المصرية منذ عصر الممؾ أحمس األوؿ باسـ  
فترة حكـ ا كاف قائًما خالؿ "إبت ػػػػػػ رسيت" بأعياده التي أرتبط بيا خالؿ عصر الدولة الحديثة فصاعدً 

وصؼ فنائو في نبؤة تولييا العرش باعتباره ف يا زادت وطورت في بنيانو،أنتشبسوت، ومف المؤكد أيًضا ح
wsxt nt ipt-rsyt إال ، 151"فناء كبير أو وسع لػػػػ إبت الجنوب" ي عد دلياًل قوًيا عمى حجـ المعبد وضخامتو

الثالث في بناء  أمنحوتب، عندما شرع 159أخرى في النياية يمعظـ أعماليا في ىذا المعبد حؿ محميا مبانأف 
 . 154المعبد الحالي، مكاف معبد الدولة الوسطى، الذي أجرت الممكة حتشبسوت عميو التعديالت الالزمة

تؤكد تطور عمارة المعبد خالؿ عصر حتشبسوت، وحجـ االنشاءات المرتبطة بو، بدًءا مف الكرنؾ إلى 
اري وديني فائؽ الدقة والخصوصية، قاـ األقصر، وممارسة الشعائر واالحتفاالت الدينية، وجود برنامج معم

ذكر فقد . في األقصرثر الكبير الذي تركتو حتشبسوت ىذا الطرح مف خالؿ األ بدوبو المعبد بدور رئيس. ي
حتشبسوت إف ، فالثالث أمنحوتبأنو عمى الرغـ مف أف تصميـ المعبد وزخارفو تعود بشكؿ كبير إلى  "بيل"

                                                             
 .919، حتشبسوتنوبمكور،  159

 .911، حاتشبسوت ،وفالنتيف بيدماف 163

 .913-914، حتشبسوتنوبمكور،  161
162
 CABROL, Les Voies Processionnelles de Thèbes, 523. 

163 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, 166. 
164 ARNOLD, The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, 135. 
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 الكرنؾ،في ونظامو، مف خالؿ منشآتيا  ألقصراتطوير جزء كبير مف الىوت بنصيب وافر في أسيمت 
كما مجمع عبادتيا الممكية الكبير في الدير البحري. بناء قمب معبد أموف الحجري في مدينة ىابو، و  ةوأقام

اإللية عمى دور شدد أوؿ مف و ، كحاكـ محدد تيااإلليي ووالدحمميا معجزة  تأوؿ مف صور كانت، في رأيو، 
، وأحتفت بو "إبت"عيد لروجت كما أنيا . "إبت"صاحبة أوؿ منظر لموكب عيد موت في ثالوث طيبة، و 

تماثيميا األوزيرية كتماثيؿ وزودتيا ب، موفأقارب محطات طريؽ لبطريؽ الموكب بيف الكرنؾ واألقصر زينت و 
ة؛ استثنائيػ حالة ػػ" بيؿ"ػ في رأي ػػالذي يمثؿ  "wsrt-kAw"وضمنت اسميا الحوري لقب لمكا الممكية، 

، بحيث "كا" اشرة إلىمبإشارة بروتكوليا الممكي زء مف باعتبارىا الوحيدة خالؿ الدولة الحديثة الذي تضمف ج
 .153في أكثر مف مظير ةالممكي "كا"ػ الػأنيا تمتمؾ  عمى الدقيؽف خالؿ ىذا االختيار أنيا كانت تؤكد ميبدو 

مكانة بارزة حتشبسوت في كؿ ىذه المواقع المترابطة مف الناحية المفاىيمية، أعطت أنو " بيل"الحظ 
الرغـ مف  إذ عمى. رنامجيا اإلنشائيالتي ربما كانت القوة الدافعة وراء نشاطيا في ب لعبادة الحاكـ اإلليي

فإنيا  ،واختياره ليا ممكة عمى مصر ،نفسورع ػ ػػموف وحي اإللو أف خالؿ لشرعيتيا في حكـ البالد مترويجيا 
" بيلذكر "مف ثـ، جح. ر  فيما ي  وافتيا المنية ، حتى رئيًسا ابصفتيا شريكً السمطة،  الثالث تحوتمسظمت تقاسـ 

، وبالتالي ربما تكوف قد وأحقيتيا في العرش شرعيتيا ثباتربما أصبحت تواقة بشكؿ دائـ إلحتشبسوت أف 
وفي ضوء ىذا المفيوـ يمكف  بشكؿ كبير. ةطيبت الحاكـ اإلليي في ىو المفيوـ تعزيز تطور عممت عمى 

حكـ في  إثبات شرعيتيادوره في ل ؛155لية موت، وعيد "إبت"إلاىتماميا باو تفسير والدة حتشبسوت اإلليية، 
 157.التي أدت إلى ارتقائيا العرشمظروؼ غير العادية وتبنييا لو كأحد أىـ أولويات حكميا؛ ل ،البالد

زًءا مف ، وعداىا جمباني حتشبسوت في معبد األقصرفي تفسير  "فالنتين"ومعيا  "بيدمان"زادت  
فيما ربط العمى المدينة؛ بتعدياًل عممية اصالح عمرانية دينية كبرى في طيبة، أشرؼ عمييا سنموت، بادخالو 

األقصر مًعا؛ كنوع مف دمج معبد مالييف السنيف، ومعبد الكرنؾ، ومعبد بشطرييا الشرقي والغربي، بيف 
جسدة لإللو أموف. ويظير ىذا التعبير عف برنامج ديني، ومفيوـ الىوتي جديد؛ يجعؿ مف الممكة البنت الم  

البرنامج بوضوح في رأييما مف خالؿ وقوع محور معبد الدير البحري اليندسي عمى شاطئ النيؿ الغربي عمى 
النيؿ الشرقية، وامتداده عبر المحور الشمالي الجنوبي الخط نفسو الذي يقع عميو معبد الكرنؾ عمى ضفة 

لمعبد األقصر. األمر الذي أسفر عف تكوف مثمث متساوي الضمعيف، منحرؼ قمياًل، يجسد شكؿ العالمة 
الييروغميفية التي ي كتب بيا اسـ النجـ سوبدت سوتيس )نجـ الشعرى(، الذي يرتبط باإللية إيزيس. يمثؿ قمب 

تحت ظؿ  ػػػػرنؾ، ومعبد األقصر، ومعبد مالييف السنيف مع مقبرة الممكة في وادي المموؾ معبد أموف في الك
 اتجددً  امفيومً  ذاتوىذا المثمث، وي عكس في الوقت ر ءوس  ػػػػالشكؿ اليرمي الطبيعي الضخـ في الجبؿ الطيبي 

قرار شبكة سحرية وطقسية نشطة لصالح حتشبسوت. وقد إمعاـ المصري الجديد. األمر الذي يشير إلى ل

                                                             
165
 BELL, Luxor Temple and the Cult of the Royal ka, 290-291. 

166
 BELL, In, Temples of Ancient Egypt, 161. 

167
 BELL, Luxor Temple and the Cult of the Royal ka, 291. 
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باحتفاؿ "حب سد"  ػػػػفي رأييما  ػػػػأرتبط جزء جوىري مف المضموف الذي كانت ت مثمو ىذه المكونات المعمارية 
 . 159أو تتويج الممكة، في العاـ الخامس عشر مف حكميا، وربما كاف الثالثيف مف تاريخ ميالدىا

خطتيف تكفالف إتماـ ىذا البرنامج. تقتضي أوليما توسعة  ػػػػا لبيدماف وفالنتيف وفقً  ػػػػوضع سنموت  
بالمحور الشرقي ػػػػ الغربي الذي يشكؿ قمب معبد  ،وتعظيـ فراغات األماكف المقدسة، القريبة مف قدس األقداس

، تجاه مقر اإللية الجنوبي ػػػػالكرنؾ. ويقتضي ثانييما تكريس فراغ احتفالي أخر مقدس بالمحور الشمالي 
لد منيا االبف المجسد  موت ومعبد األقصر؛ استكمااًل لشعائر خصوبة أموف وقوتو، كطاقة مولدة رئيسة، و 

تمييًدا لبدء  -لإللو. وقد استمـز الفراغ المقدس الجديد باالتجاه األخير، ربط معبد أموف بمعبد األقصر 
عف طريؽ بناء طريؽ ػ ػػػو في عيد "إبت" في العاـ الجديد احتفاالت تجديد حيوية الممكة كأبنة م جسدة لإلل

احتفاالت صوب معبد األقصر بداية مف معبد أموف بالكرنؾ. وتكشؼ مناظر الصرح الثامف عمى الواجيتيف 
جدراف في الجزء الشمالي عف مناظر ت مثؿ قارب أموف في عيد "إبت" ػػػػػ المنظر الذي يظير أيًضا عمى 

عبر االستراحات إلى الكرنؾ، ػػػ عمى أكتاؼ ستة مف الكينة، في أثناء عودتو الحمراء ػػمقصورة حتشبسوت 
التي ش يدت في الطريؽ المؤدي إلى معبد األقصر. ومف الجدير بالذكر أف حتشبسوت استخدمت الصرح 

شرعيتيا األوؿ الذي يدعـ  تحوتمسالذي كرستو لتبرير أحقيتيا في اعتالء العرش بنقش خطاب  ػػػػالثامف 
لمخروج في اتجاه معبد األقصر، واستخدامو لعودتيا لمكرنؾ؛ ألداء طقس  ػػػػبصفتيا المالكة لعرش حور 
 .153"الصعود الممكي نحو أفؽ اإللو"

كثمرة لمتصور الالىوتي الذي وضعو سنموت لصالح حتشبسوت، تـ توحيد صرح معبد أموف الجنوبي  
الزوجة اإلليية  ػػػػفي حالتو األولى إلى الممكة حتشبسوت  ؤهع بناالذي يرج ػػػػمع مدخؿ معبد اإللية موت 

ألموف، عبر طريؽ مقدس، تصطؼ عمى جانبيو تماثيؿ أبي اليوؿ. كما أصدر سنموت أوامر ببناء غرفة 
م خصصة لقارب اإللو أماـ مقر المعبد المكرس لإللية موت، وأطمؽ عميو اسـ "خنتي برػػػػ ىف"، وربط ىذه 

ػػ ؼ، المعروؼ باسـ "برػػػػ ىف"، مف خالؿ طريؽ احتفالي صغير. ػػ كا ػػ موت ػػ رع ػػعبد اإللو أموف ػالغرفة بم
وتيدؼ ىذه الغرفة إلى توقؼ قارب أموف بعض الوقت، طبًقا لمقتضيات الطقوس، وىو في الطريؽ إلى معبد 

أف ىذه المجموعة المعمارية  األقصر، في أثناء رحمة قارب أموف صوب المعبد بمناسبة عيد "إبت". ويبدو
في  ػػػػفي رأي بيدماف وفالنتيف  ػػػػ )"برػػػػ ىف" بكؿ محتوياتو وممحقاتو و"خنتي برػػػػػػ ىف"( كانت ت ستخدـ أيًضا

احتفاالت اإللو ميف كإلو لمخصوبة، وكتعبير عف البعث اليومي لمشمس، كما كانت ًتعد جزًءا مف مفاىيـ 
حتشبسوت الدينية التي حددتيا كأساس لشرعيتيا في تولي الحكـ كفرعوف، باعتبارىا أبنو اإللو أموف مف 

يعني أف ىذا مما إعادة الحيوية. خالؿ عممية الجماع بيف اآللية والبشر، فضاًل عف أنيا تعبر عف مبدأ 
البرنامج الضخـ كاف ييدؼ إلى أداء الطقوس الدينية لمممكة حتشبسوت، ويجعؿ مف معبد األقصر "إبت ػػػػ 

                                                             
 .911-133، حاتشبسوتوفالنتيف،  بيدماف 161

 .914-911 ،911-911 ،حاتشبسوت ،وفالنتيف بيدماف 169
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رسيت" الماكينة الجوىرية لموصوؿ إلى ىذه الغاية، حيث انتيت عممية البناء الكبرى التي تمثمت في التوسعة 
، في معبد األقصر الذي أنجب فيو اإللو أبنو، الممؾ المجسد يػػػػ الجنوب يلالمعمارية لمكرنؾ في محوره الشما

 . 171لإللو، الذي سوؼ يكوف الوريث عمى األرض
نقطة تحوؿ كبيرة في تاريخ مدينة طيبة، ومعابدىا، وشعائرىا الدينية.  تفي الواقع، عد عصر حتشبسو 

، عكفت عمى تنفيذه بقوة واقتدار، ولـ تتواف عف إنجازه بشتى السبؿ، إذ اضخمً  ابرنامجً الممكة ت فقد أعدَّ 
عداد الطريؽ  -مثاًل  –ي محظ  معبد الوادي، لأف رغبتيا في بناء معبدىا بالدير البحري عمى الضفة الغربية، وا 

ع يتوسوربطو بمعبد أموف رع في الكرنؾ عمى الضفة الشرقية، دفعتيا إلى إزالة جزء  كبير مف الجبؿ، و 
حبت  نبطريؽ  يالواقعة شمالحوض الدير البحري، وتدمير العديد مف مقابر جبانة األسرة الحادية عشرة، 

، ثـ استغالؿ ىذا المسار في احتفاالت عيد الوادي الجميؿ. ومف الممحوظ أيًضا أنيا منتوحتب الثانيرع 
الكرنؾ، واعداد طريؽ المواكب الرابط  استغمت مكانة معبد األقصر ودوره في توسعتو وزخرفتو، وربطو بمعبد

حتشبسوت . وبذلؾ ابتكرت ، وغيرهبينيما. فضاًل عف تجديد معبد األسرة الحادية عشرة في مدينة ىابو
  .171فييا مكانة كبيرة يا مجموعة مف المحاور، تبوأ معبد األقصرربطت بينمنظومة دينية قوية، متماسكة، 

 (179ق.م 1455ػػػػ1425/  1455171ػػػػ1427الثاني ) أمنحوتبالممك  8.2
بالمتحؼ حالًيا محفوظ ر عميو بدير المدينة، ثمف الحجر الرممي، ع  عمى عتب مزدوج منظر ظير  

 JdE 72032المصري برقـ 
174
النبيذ لإللو أموف رب معبد األقصر، ليسار يقدـ االثاني عمى  أمنحوتبمثؿ ي   

مالمح الممؾ نفسو، يتوج رأسو تاج مكوف مف  حمؿ وجيويالذي ظير عمى ىيئة أبي اليوؿ برأس آدمي، 
ا عمى قاعدة مرتفعة تمثؿ واجية المعبد، ز ينت بالكورنيش وقد ظير اإللو أموف رابضً . ريشتيف عاليتيف

 ويظير أماـ أموف األقصر النقش .وما يمثؿ الباب في منتصفياالمصري والخيزرانة، 
  imn ra nb ipt rsyt nTr aA " ويظير عمى اليميف منظر رسيتب اإلله العظيم رررأمون رع رب إبت ."

األوؿ يقدـ البخور إلى أموف األقصر، عمى ىيئة أبي اليوؿ، رابض فوؽ قاعدة  أمنحوتبمثؿ مشابو، ي  
، وأمامو نقش يضـ أموف األقصر عمى مرتفعة، تمثؿ واجية المعبد، بالشكؿ الموجود عمى يسار المعبد تقريًبا

، عمى الثاني واألوؿ أمنحوتبالممكيف المؤلييف  ػػػػ "بامينجير"كما ذكر  ػػػػالمنظر  ويمثؿ .173النحو السابؽ
 . 175يتمقوف القرابيف مف أنفسيـ" أموف األقصر"ىيئة أبي اليوؿ، باسـ 

                                                             
 .913، 917-914، حاتشبسوت ،وفالنتيف بيدماف 173

171 BIETAK, In Rituale–Identitätsstiftende Handlungskomplexe, 26-28. 
172 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311. 
173 HORNUNG, & OTHERS, In Ancient Egyptian Chronology, 492. 
174 PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts I, [= PM I], 

PM 12, 696 
175 BRUYERE, B.: «Les Fouilles (Égypte Pharaonique) », ChronEg 14 (28), 1939, 271, FIG. 2. 
176 PAMMINGER, Amun und Luxor, 122-123, No. 121.  
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" إلى وجود تماثيؿ ضخمة في الركف الجنوبي الشرقي مف فناء معبد موس" و"رتبور أشارت " كما
ر في محيط ثع  و  .177الثاني أمنحوتباألقصر بيف األعمدة تمثؿ الممؾ رمسيس الثاني أغتصبيا مف الممؾ 

" رتبور "ترى الشعوب األجنبية، األسرى مف مييا أسماء ستة عشرة كتمة مف الحجر الرممي ع المعبد عمى
. وتشمؿ ىذه األسماء الشعوب 179في الكرنؾ الثاني أمنحوتبمممؾ قصورة لبما كانت مف مر أنيا " موسو"

موف رع أليعمموا في معبد اإللو  ؛الشمالية، حيث يروي النقش أف الممؾ أخذ أطفاليـ أسرى إلى مدينة طيبة
كما تبيف  .173إلييا الممؾالتي ينتمي أسرى أسماء الشعوب األجنبية يمييا في الكرنؾ، ثـ أسماء ىذه الشعوب. 

مف خالؿ فحص األحجار التي أ عيد استخداميا في بناء المقصورة الثالثية الموجودة في فناء الممؾ رمسيس 
 . 191موفأالثاني، وجزء مف منظر لمركب  أمنحوتبكتمة عمييا اسـ الممؾ وجود الثاني 
 191ق.م( 1395-1455الرابع ) تحوتمسالممك  9.2

الرابع في معبد األقصر. فقد  تحوتمسعثر العمماء عمى عدد مف الشواىد اآلثرية التي تؤكد نشاط 
اليوؿ، أماـ الجناح الشرقي لصرح المعبد عمى جزء مف  يك شؼ في الجزء الجنوبي الشرقي مف طريؽ أب

 71بمغ ارتفاعيا يالعموي،  يالـ يبؽ منيا سوى نصفمحفوظة حالًيا بمتحؼ األقصر، لوحة مف الجرانيت، 
، في سجؿ واحد افيميو منظر سـ. يتوج قمتيا قرص الشمس المجنح،  13سـ، وسمكيا  111سـ، وعرضيا 

أماـ والممكة مثؿ ثانييما الممؾ مثؿ أوليما الممؾ وخمفو أمو الممكة تيي أماـ اإللو أموف يقدـ لو القرباف، وي  ي  
يتوسط المنظريف نقش يشير إلى قياـ الممؾ سيتي ممؾ. و إال أنو اختفى تماًما باستثناء قمة رأس الأموف، 

الرابع، واسـ الممكة األـ  تحوتمسيعدد ألقاب اإللو أموف، و  ا. كما يحمؿ ىذا الجزء نقشً األوؿ بترميـ ىذا اآلثر
 . 191تيي، واسـ الزوجة الممكية العظمى نفرتاري

أماـ الصرح األوؿ، إال أنيا أ زيمت ضمف  ،الرابع أيًضا في ساحة المعبد تحوتمسبعض آثار ل تظير 
كاف  ػػػػ تمثاؿ ضخـ، منيا عندما ب نى مكانيا بعض الكنائس في العصر البيزنطي ،غيرىا مف اآلثار األخرى

في األصؿ عمى قاعدة  كاف قائًما ػػػ يضارع في حجمو التماثيؿ الكبيرة المقامة أماـ واجية صرح المعبد
متًرا، ع ثر عمييا في الجية القبمية مف مقصورة الممؾ  2,18×   4ضخمة مف الجرانيت األسود، تبمغ أبعادىا
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311. 
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التمثاؿ ى شـ إلى قطع صغيرة جًدا، ال يزيد حجميا ىذا طيارقو، بالجانب الشرقي مف ساحة المعبد. إال أف 
 منو منقوش عمييا أسماء البمداف المقيورة. ع ثر عمى بعض قطع كبيرة ، عف بضع سنتيمترات

الصرح  يناب ،الرابع تحوتمسأف ىذا التمثاؿ كاف لمممؾ  ػػػ" عبد القادركما ذكر "ػ ػػويرجح البعض 
ثر عمى أجزاء مف خرطوشو منقوشة عمى بعض القطع. وكاف واجية معبد األقصر الذي ع  لكوف الم ،الضخـ

 شكؾإال أنو الرابع.  تحوتمسارتفاعو حوالي عشرة أمتار، وي ظف أنو كاف يتجو جنوًبا، وأنو يرجع إلى عيد 
فقد نسبت " برايان"أما . 199لـ يكف موجوًدا في رأيو ،بشكمو الحالي ،ف معبد األقصرأ، خصوًصا في تأريخو
مف  شكؿ جزءً وحتسبسوت ربما كانت ت   ثالثال تحوتمسذكرت أف مباني الرابع، و  تحوتمسوالصرح لالتمثاؿ 

 اضخمً  تمثاالً إقامة أضاؼ إلى ىذا البناء مف خالؿ و أنو  ،(؟)أو مجمع المعبد الرابع تحوتمسلمممؾ  ىمبن
 نشاط عمى يدؿ في رأييا؛ مما الجرانيت تكريًما لإللو أموف ضخمة مف كما ترؾ لوحة، أماـ المعبدنفسو ل

 .194الشماؿإلى الجنوب يتجو مف الممؾ في معبد األقصر المبكر الذي كاف 
 . إزالة المعبد القديم وبناء المعبد الجديد3

أمنحوتب الثالث التكريسية عمى سواكؼ فناء الشمس وصالة األساطيف بمعبد الممؾ تؤكد نقوش  
، وأنو نجح في مسعاه د  ر وموا ةجديد يفوؽ ما سبقو، حجًما وسعأنو عقد العـز عمى بناء معبد عمى األقصر 

نجاًحا بعيد المدى، حتى صار معبده الجديد أعجوبة ومعجزة تخطؼ العقوؿ، كما ىو واضح مف خالؿ جممة 
 ما ذكره في ىذه النقوش عؿ النحو التالي: 

 

 
nswt-bity nb-mAat-ra iwa[-ra] ir.n.f m mnw.f n it.f [imn-ra] wHm saHa.n.f ipt m mAwt m ir sA m ib 

mrr n it.f smnx sw Hr nst.f 

ب فقرد شريد مجردًدا إبتًرا ]رع رأمون ر[. ما كرسر)ره( كأثر )أثر ( ألبيه ]رع[رررعب وريث  ررر ماعت ر"ممك مصر العميا والسفمىب نب 
 .193"يعمل األبن بقمب محب ألبيه الذي ثبته عمى عرشه جديدة من أجمهب كما

 

 
sA ra [imn-Htp HqA-wAst] sqA swsx wAst [ipt]-rsyt aryt Dsrt nt nb r Dr dgg.f irt n.f nb im xrpt n.f 

bAkw Hnmmt Haa.f xntS.f Xnm.n.f sy Htp ib.f im m mrrt.f abab.f imm nfrw.f n tA nb r rd.f qA n HH 

                                                             
113

 .112، آث ر لألقوا، لند لصق در
184 BRAYAN, The Reign of Tuthmosis IV, 246-249. 
185 Sethe & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [=Urk IV], 1682, 10 -1683, 13; DAVIES, Egyptian Historical 

Records of the Later Eighteenth Dynasty, 15 [1682]. 
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n sp tpy Ssp.f wryt im n byAyt nb tAwy nb-mAat-ra imn [ra xnty i]pt swt ir.n.f ipt-rsyt n it.f nTr 
nTrw sqAti swsHti wr m biAwt tm[t mAA]  

وقاعات رب الجميع المقدسة. لقد رأى كرل مرا ُشريد  ررر رسيت طيبةب ]إبت[ب الذي عظم ووسع ]أمنحوتب حقا واست[ابن رعب "
من أجمه هنراكب وباشرر أعمرال شرعب الشرمس تجاهره. فررح وسرعد عنردما أنضرم إليهرا )أي إلبتره(. واضرمئن قمبره هنراك كمرا 

هناك  اشتهى. وتباهى بجمالها )أي بجمال إبت( هناك أمام كل بمد عند درجه العالي لماليين المرات األولى. لقد تمقى العظمة
معبد الكرنك. لقد عمل إبرت رررر رسريت لوالرد ب ممرك  ]ر رعب إمام[أمون  ]محبوب[لممعجزات. سيد األرضينب نب ررر ماعت ررر رعب 

 .195"قط ]ترى[اثلهةب عالية وواسعة بشكل عظيم بالروائع التي لم 

 
ir.n.f m mnw.f n it.f imn-ra nsw nTrw wHm saHa ipt m mAwt sqAti swsxti wrt mAA.tw Dsrw.s m 

rSw nfrw.s mi Axt nt pt m ir sA ib.f Haw n it.f didi sw Hr nst.f nb tAwy nb-mAat-ra stp-n-ra sA imn 
mrr.f rdi.n.f r nb wa tp tA r sDfA xAwt nTrw sHb pr.f m Dam mi Hrt qbHti m sbAw n wDa.n.tw 

iAmwt.s m Hr mi […] 

ما كرسر)ره( كأثر )أثر ( ألبيه أمون رعب ممك اثلهةب شيد مجدًدا إبًتا جديدةب عالية وواسعة وعظيمة. تُررى أماكنهرا المقدسرة "
برن. إن قمبره مسررور مرن أجرل والرد  الرذي نصربه عمرى عرشره. سريد في سعادةب جمالهرا مثرل أفرق السرماءب وفرق مرا فعرل اال

رع سرتب إن رعب ابرن أمرونب محبوبره. لقرد وضرعه كسريد وحيرد عمرى األرض؛ ليرزود موائرد قررابين  -ماعرت  -األرضينب نب 
 .197"].....[لآللهة. ُزين بيته باأللكتروم كالسماءب مرصعة )؟( بالنجومب ال يستطيع أحد مواجهة لمعانها بالوجه مثل 

 
ir mnw aAw m ipt-rsyt stnw r irt imyw HAtyw n it.f 

 .199""الذي يشيد اثثار العظيمة في إبت ر رسيتب أكثر تميًزا من تمك التي شيدها األسال  من أجل والد 

 
wHm ms [ipt-rs]yt n it.f nsw nTrw sqAti swsxti wr m biAwt tmmt mAA 

 .193"قبل عالية عظيمة بالمعجزات التي لم تر من ]ممك اثلهة[ريت لوالد ب ]ر رسررإبت ["الذي يشكل مراًرا 

 
 

wHm saHa.n.f ipt m mAwt sqAti swsxti r aAt wrt m-Tnt-r xpr Dr-bAH st-Htp n nb nTrw stwti r st.f 
imyt pt  

                                                             
186 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1683, 16 -1684, 11; DAVIES, Egyptian Historical 

Records of the Later Eighteenth Dynasty, 16, 2 [1683-1684]. 
187 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1686, 1-10; DAVIES, Egyptian Historical Records of 

the Later Eighteenth Dynasty,16-17, 1 [1685-1686]. 
188 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1686, 14-15; DAVIES, Egyptian Historical Records 

of the Later Eighteenth Dynasty, 17, 2 [1686]. 
189 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1698, 1-2; DAVIES, Egyptian Historical Records of 

the Later Eighteenth Dynasty, 21, 2 [1398]. 
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شيد مجدًدا إبًتا جديدةب عالية وواسعة بشكل عظيم جًدا عمى نحو متسع أكبر مما كان موجوًدا من قبل. مكان راحة من "
 .131"أجل سيد اثلهةب شبه عرشه في السماء

  
ir.n.f m mnw.f n it.f imn ra xnty ipt.f smAw n.f sbA aA Spsy  

 .131"رعب إمام إبتهب جدد من أجمه باب عظيم ونفيس ربيه أمون رثر ( الآثر )آما كرسر)ره( ك"

 
ir.n.f m mnw.f n it.f [imn-ra] [… … …] m [… …]  irt n.f ipt Dsrt st.f wrt n sp tpy m kAwt mnxt 
nt Dt m inr n rwDt aAw m aS bAk m nbw nbdw m biA kmt rn wr Hr.s n nsw nTrw m aAt nbt Spss 

imn-ra mi Sfyt m Dam mAa sAtw m HD Sa Xr.s m snTr saHa.n.f n.f snwt m aS bAk m Dam biA km[..…] 

شيد من أجمه إبت مقدسةب مكانه العظيم  ]... ...[ رفي / بر ]... ... ...[ ]أمون ر رع[ثر ( ألبيه آثر )آ"ما كرسر)ره( ك
( بأعمال ممتازة إلى األبدب من الحجر الرمميب )بر(رأبواب من خشب اثرزب مشغولة بالذهبب 'الخمق'الخاص بالمرة األولى )

رع )تمثال الشعائر( كتمثال  رربالنحاس األسودب عميها االسم العظيم لممك اثلهةب بكل حجر ثمين وفاخرب وأمون رومكفتة 
برأس كبش من اإللكتروم الخالصب األرض من الفضةب والرمل تحتها من البخور. لقد أقام من أجمه السواري ذات األعالم 

 .131"دمن خشب اثرزب مشغولة باأللكتروم والنحاس األسو 
ماثمة ستخدًما عبارات م  لـ يدخر أمنحوتب الثالث وسًعا في التعبير عف دوره في بناء المعبد الجديد، م   
خر مف الحجر آوجود معبد قديـ مبني بالطوب المبف استبدلو ب مىمؤكدة عأخرى ، لـ تخؿ مف دالئؿ 193تقريًبا
            :الرممي

qd Hwt [nTrw nbw] ms aSmw.sn wn m Dbt qd m inr 
 .134"ب وينحت تماثيمها. وما كان مقاًما بالمبن أقيم )اثن( بالحجر]كل اثلهة["الذي ُيشيد معابد 

 
ir.n.f m mnw.f n it.f imn-ra nb pt m ipt-rsyt saHa n.f ipt m mAwt m inr nfr rwDt 

رسيتب أقام من أجمه إبت من جديد بالحجر الرممي  رررعب رب السماء في إبت ر رربيه أمون رما كرسر)ره( كأثر )أثر ( ال" 
 .133"الجيد

                                                             
190 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1705, 8-11; DAVIES, Egyptian Historical Records of 

the Later Eighteenth Dynasty, 25, 2 [1705]. 
191 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1706, 2-3; DAVIES, Egyptian Historical Records of 

the Later Eighteenth Dynasty, 25, 2 [1706]. 
192 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1709, 12-1710, 2; DAVIES, Egyptian Historical 

Records of the Later Eighteenth Dynasty, 26-27 [1708-1710]. 
193 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1688, 3-4, 11-12; 1691, 7-8, 16; 1693, 4; 1694, 16. 
194 Seth & Helck, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1690, 2-3; DAVIES, Egyptian Historical Records of 

the Later Eighteenth Dynasty, 18 [1690]. 
195 SETH & HELCK, Urkunden der 18. Dynastie IV, [= Urk. IV], 1699, 13-19; DAVIES, Egyptian Historical Records 

of the Later Eighteenth Dynasty, 22 [1699]. 
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، بؿ زاد التكريسية المعبد واالحتفاء بو في نقوش ،أمنحوتب الثالث بوصؼ معبده الجديدلـ يكتؼ  
عمييا إطراًءا وتفاخًرا في نقش عمى وجو لوحة مف حجر الجرانيت األسود كانت موجودة في األصؿ في معبده 
الجنائزي بغربي طيبة، ثـ ن قمت فيما بعد إلى معبد الممؾ مرنبتاح، محفوظة حالًيا بالمتحؼ المصري بالقاىرة 

 عمى النحو التالي:  CGC 34025برقـ 

    

 
nswt-bity nb tAwy nb-mAat-ra iwa-ra sA ra nb xaw imn-Htp HqA-wAst sHtp Hr kAwt n it.i imn-ra nb 
nswt tAwy m ipt-rsyt m inr HD nfr n rwDt swsxti saAti wr rdi.t(w) HA (11)w Hr nfr.s inbw.s m Dam 

[sAt]w.s m HD sbAw.s nbw bAk m abab n.s bxnwt.s tk[nw] m Hrt snwt m sbAw mAA st rxyt 
(12)rdi.sn iAw n Hm.f in nswt-bity nb-mAat-ra iay it.f imn nb nswt tAwy wD.n.f xAst nbt sA ra imn-

Htp HqA-wAst Ax ra n msw 

رعب ابرن رعب رب التيجميراتب أمنحوترب حراكم طيبرة.  رررررع وريرث  ررررماعرت  ررررألرضرينب نرب "ممرك مصرر العميرا والسرفمىب رب ا
رسريت مرن الحجرر الرممري األبريض النراعمب واسرعة وشاسرعة  رررر رعب رب عروش األرضين في إبرت ررر قدمت أعمااًل ألبي أمون

فرري جمالرره. جرردرانها مررن اإللكترررومب وأرضررها مررن الفضررةب وكافررة أبوابهررا مغشرراة بررالحجر  (11)وعظيمررةب وُعمررل ال مثيررل لرره 
هترر  (12)المصررقول )؟( لهررا. كانررت صررروحها تالمررس السررماءب وسرراريات األعررالم فرري النجررومب وعنرردما شرراهد الشررعب ذلرركب 

رب عرروش األرضرينب الرذي وهبره كرل رعب الرذي يسرعد أبيره أمرونب  ررررماعرت  ررررلجاللته. أنه ممك مصر العميا والسفمىب نرب 
 .135"يوم والدتر)ره( )؟( ]منذ[البالد األجنبيةب ابن رعب أمنحوتبب حاكم طيبةب النافع 

بناء معبد في أف أمنحوتب الثالث لـ يكف الممؾ الوحيد الذي شرع مذكورة بدا واضًحا مف كافة ال 
أسماء أسالفو المباشريف أو غير عف معبد كاف قائًما بالفعؿ، إال أنو لـ يكشؼ جدد أنو باألقصر، فقد صرح 

المباشريف ممف وضعوا أ سس المعبد القديـ، ومارسوا شعائره، مكتفًيا باإلشارة إلييـ باألوليف كعادة النقوش 
ي ر   ا تمجأ إلى استخداـ تعبيراتالمصرية القديمة في مثؿ ىذه األمور، عندم م قة غ  و اِضحة ، لتعبر عف م غ 

التي تترجـ  Drtyw111و ،tpy-a wy111و ،tpyw-a133و ،HAwtyw139و، imyw-HA 197 مثؿ: الزمف األوؿ
                                                             

196 PETRIE, W.M.F., Six Temples at Thebes, LONDON, 1897, PL. XI-XII; SPIEGELBERG, W., «Die Bauinschrift 

Amenophis' III auf der flinders Petrie-stele», RecTrav XX, 1898, 41 (Z. 10-12), 44-45; URK IV, 1650, 10-1651, 

5; LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. II, 44-45; BAR II § 886; PORTER & MOSS, The Topographical 

Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts II, [= PM II],  447-448; DAVIES, Egyptian Historical 

Records of the Later Eighteenth Dynasty, 2 (9-12);  

 .335، إمبراطورية نشأة أو طيبة؛ اللويت، 91، 3جػػ سميـ، مصر القديمة، 
197Wb III, 22, 20. 
198 Wb III, 29, 21. 
199 Wb V, 283, 7-13. 
200 Wb I, 157, 9; V, 283, 7-284, 9. 
201
 Wb V, 597-598, 9. 
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وغيرىا؛ لإلشارة إلى  ،أي "المرة األولى" sp-tpy111ف واألجداد واألسالؼ"، أو يف واألولي"السابق :عادة بمعنى
 عظـ الحدث، أو فخامة البناء، أو جمؿ الفعؿ، وما شابو ذلؾ. 

جًدا أف خطة أمنحوتب الثالث في إعادة بناء المعبد، بيذه األبعاد والصفات الرائعة رجح ومف الم
الكبيرة، كانت تتمحور حوؿ بناء المعبد نفسو، بما يتضمنو مف قاعات، وأبياء، وقدس أقداس، وغيرىا مف 

فظ بيا دوف أف يمجأ إلى ممحقات المعبد الرئيسة، وأنو ترؾ عدة عناصر معمارية ثابتة أخرى مكانيا، واحت
لقوة بنيانيا؛ واستمرار وظيفتيا، كما ىو واضح مف نقش سمندس بالدبابية، بعد قرابة  ؛إزالتيا أو تجديدىا

حدود معبد األقصر شكؿ ي  كاف أف جدار القناة الذي حيف أشار إلى  ثالثمائة عاـ مف حكـ أمنحوتب الثالث،
لوال تداعيو ، مف خطر الفيضاف في حماية المعبديؤدي دوره الذي أقامو تحوتمس الثالث كاف ال يزاؿ قائًما، 

  .، كما سبؽ ذكرهوصالحإلعاؿ في عيده، أثر عمى المعبد نفسو، مما اقتضى قطع األحجار  فيضاف بفعؿ
يدعـ إبقاء أمنحوتب الثالث عمى بعض المباني السابقة الثابتة أيًضا، محطة حتشبسوت السادسة  

واألخيرة التي كانت تتصدر الجزء األمامي مف المعبد الرئيس آنذاؾ؛ كاستراحة لقارب أموف في االحتفاالت 
دراف المعبد بإضافة الفناء والمناسبات الدينية المختمفة، التي أ دمجت في عصر الممؾ رمسيس الثاني داخؿ ج

عادة بنائيا بشكميا الثالثي الجديد؛ الستقباؿ قوارب أموف وموت  األوؿ والصرح وممحقاتيما، بعد تفكيكيا وا 
وخونسو. ومما ي رجح احتفاظ أمنحوتب الثالث بمحطة حتشبسوت األصمية وعدـ ازالتيا تشويو أسماء اإللو 

عماؿ الممؾ أخناتوف الذي شف حممتو الضارية عمى أموف رع في  أموف وألقابو وطمسيا مف جدرانيا مف قبؿ
معاقؿ عبادتو؛ األمر الذي يشير أف ىذه المحطة كانت قائمة قبؿ عصر أخناتوف وبعده. ومف الم حتمؿ أيًضا 
أف محطة أخرى، أو أكثر، مف محطات حتشبسوت ػػػػػ التي كانت تصطؼ عمى طوؿ طريؽ المواكب مف 

ػػػػػ كانت ال تزاؿ قائمة خالؿ حكـ أمنحوتب الثالث، تؤدي وظيفتيا عندما يقتضي موكب  الكرنؾ إلى األقصر
 عيد "إبت" اتخاذ الطريؽ البري في بعض الحاالت. 

مف المؤكد أيًضا أف أمنحوتب الثالث أحتفظ بتماثيؿ أسالفو التي كانت تزيف أبياء وقاعات المعبد 
ثر عمييا مؤخًرا في خبيئة األقصر، خاصًة أف أعماؿ الحفائر في التي ع   -كتماثيؿ تحوتمس الثالث  - القديـ

ناءيف صغيريف داخؿ الرديـ الذي كاف يماًل حفرة الخبيئة،  الخبيئة كشفت عف كمية كبيرة مف شقؼ الفخار، وا 
تؤرخ بالفترة الممتدة مف القرف األوؿ قبؿ الميالد إلى القرف الرابع الميالدي. كما عثر أيًضا عمى خمس 

خط أنابيب صرؼ في خندقيف مفورات رومانية، ترجع إلى أوائؿ القرف الرابع الميالدي، كانت تستخدـ كأ
 ؛بعيًداأنذاؾ  تعوض  األمر الذي يبدو أف تماثيؿ الخبيئة ج معت ثـ  .خبيئةقديميف يقعاف بالقرب مف ال

الداخمي  جزءالرومانية بتحويؿ ال، عندما قامت القوات يةميالد 411حوالي  ،"دفنة كريمة"لدفنيا لحفظيا أو 
 .119الرومانيمعبد األقصر لخدمة عبادة اإلمبراطور مف 

                                                             
202 Wb III, 438, 1-6. 
203 EL-SAGHIR, Cachette of Luxor Temple, 20. 
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مف المرجح أيًضا أف آثار تحوتمس الرابع، وربما غيرىا، كانت ال تزاؿ قائمة خالؿ عصر أمنحوتب  
ديدة، سواء بيدـ أجزاء منيا، واستعماليا أساسات ألبينة ج اختفتالثالث، وربما طواؿ العصور التالية حتى 

. وربما كاف ، عمى غرار أحجار محطة حتشبسوتمف قبؿ بعض حكاـ الدولة الحديثة أو العصر المتأخر
دمر عمى بعض مباني معبد األقصر المبكرة التي كانت أكثر عرضة لمتضرر بسبب تأثير م   لفيضاف عاؿ  

رابع مموؾ األسرة  ،114ؽ.ـ( 743ػػػػ777)الممؾ أوسركوف الثالث في عصر  ػػمثاًل ػ ػػػ قدميا، فقد واجيت طيبة
أغرؽ معبد األقصر، وحوَّؿ كؿ معابد طيبة إلى مستنقعات، مما استدعى قياـ  ًياعال افيضانً الثالثة والعشريف، 

الممؾ بعدة إصالحات في المعبد، ربما غيرت مف شكمو إلى حد ما، كما ىو واضح مف خالؿ نقش 
شرقي مف فناء أمنحوتب الثالث، يرجع إلى العاـ الثالث دار الجنوبي النو رجاؿ الممؾ عمى الجىيراطيقي، دوَّ 

ومف الجدير بالمالحظة أف ىذا النقش ذكر اسـ تحوتمس الثالث في فقرة ميشمة، مما عاؽ  .113مف حكمو
أو يذكر بشيء أو  إلى عصر تحوتمس الثالثما  اً ترجمتيا ترجمة متصمة، ولكف بدا وكأف أوسركوف يرد حدث

  .115طيبة فيضاف النيؿ مدينةدمر  هال يقاؿ أنو في عيدبظروؼ مشابية، وتمنى الممؾ أف 
نيباؿ آشور بآشوري قوات الممؾ اآلأضؼ إلى ذلؾ ما تعرضت لو آثار طيبة مف سمب وتدمير عمى يد 

عندما اندفعت موف، آ، وأخرى بعد ىزيمة تانوت 117ؽ.ـ مرة بعد ىزيمة الممؾ طيارقو 557/555حوالي عاـ 
 554/559فييا فساًدا ونيًبا وتدميًرا حوالي عاـ  تمرة أخرى إلى مدينة طيبة، وعاث نيباؿبآشور آقوات الممؾ 
حترقة . وقد أظيرت االكتشافات الحديثة بقايا البيوت الم  119عمى الكنوز تفييا النار، وسط تؽ.ـ، وأشعم

شورييف الذيف أطمقت أيدييـ تخرب تخريبي الذي تـ عمى يد الجنود اآلبالكرنؾ التي يرجح أنيا بقايا العمؿ ال
 . 113في تمؾ المدينة حينما وقعت في األسر، حيث أصبحت كالرديـ

ومف المحتمؿ أيًضا أف معبد األقصر عانى مما عانتو مدينة طيبة إباف الغزو الفارسي األوؿ لمصر 
مغزاة، مف لعادة كوف ما ير صماية دخوليـ ؽ.ـ عمى يد الممؾ قمبيز؛ خاصة أنو صحب بد 313سنة 

                                                             
204 SHAW & NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 311. 
205 DARESSY, G., «Une Inondation a Thebes sous le Regne d'Osorkon II»,  RecTrav 18, 1896, 181-186; BAR IV 

§§ 742-744; VANDIER, J., La Famine dans L'Egypte Ancienne, Le Caire, 1936, 123; BELL, B., «The Dark Ages in  

Ancient History. I. The First Dark Age in Egypt», AJA 75, 1971, 244; KITCHEN, The Third Intermediate Period 

in Egypt, 92 § 73, No. 38; PORTER & MOSS, The Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 

Hieroglyphic Texts, II, [= PM II], , 317 (98); 
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207 OPPENHEIM, A.L.: »Babylonian and Assyrian Historical Texts « , In J. B. Pritchard (ed.), Ancient Near 

Eastern Texts Relating to the Old Testament, Third Edition with Supplement, New Jersey, 1969, 294. 
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نقصت مخصصاتيا إلى رب أغمبيا، وأ  تخريب ونيب ومصادرات وغرامات، ولـ تسمـ المعابد مف كؿ ىذا، فخ  
ويبدو أف مدينة طيبة لـ تسمـ مف ىذا المصير، فقد اتبع قمبيز . 111النصؼ، وعسكر فييا جنود االحتالؿ

شوري سمفو، فيدـ المعابد واليياكؿ، ونيب مقابر المموؾ األموات، وأصاب تجاىيا "أسموًبا أشد مف الممؾ اآل
أخيًرا، مف المؤكد أف بعض المباني  .111اآلثار القديمة بالتشويو، وعمؿ عمى نقؿ تمؾ التماثيؿ إلى بابؿ"

اياىا في المسيحية، واستبداليا بكنائس، ع ثر عمى بقكنتيجة النتشار أ زيمت عمًدا بعد ترؾ العبادات المصرية 
 المنطقة الواقعة أماـ المعبد، باإلضافة إلى المناطؽ المحيطة بو مف الجيتيف الغربية والشرقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 .911 ـ،1391القاىرة،  والعراؽ،، مصر 1ػ جػ ،الشرؽ األدنى القديـصالح، عبد العزيز،  111

211 EL GOOD, Later Dynasties of Egypt, 121. 
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  ة والنتائج:الخاتم.4

اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة في استجالء تاريخ معبد األقصر المبكر، وفيـ أسباب اىتماـ  تمحور 
وقد تبيف مف األدلة األثرية والنصية المتاحة أف المعبد شيد عدة  ،مف جديدعادة بنائو إلأمنحوتب الثالث 

ح أف المعبد أو رج  مراحؿ تاريخية، بدأت بعصر الدولة الوسطى، حيث ع ثر عمى بعض اآلثار التي ت  
ي كما بدا واضًحا مف خالؿ كافة الشواىد التي ع ثر عمييا ف ،المقصورة األولى كانت قائمة خالؿ ىذا العصر

المعبد نفسو، والمنطقة المحيطة بو، فضاًل عف بعض النقوش التي وردت عمى بعض التماثيؿ، وغيرىا، أف 
حتى  أحمس األوؿ المعبد كاف قائًما، طواؿ النصؼ األوؿ مف عصر األسرة الثامنة عشرة، منذ عصر الممؾ

كبيرة خالؿ عصري  أف المعبد شيد طفرة معماريةعمى وتؤكد األدلة نفسيا  ،تحوتمس الرابععصر 
مف الفخامة كغيره  يحتشبسوت وتحوتمس الرابع عمى وجو التحديد، وأف عمارتو وحجمو كانت بالقدر الكاف

األمر الذي يبرىف عمى أف التاريخ الحقيقي لممعبد يرجع إلى بداية  ،مف آثار ىؤالء المموؾ في الكرنؾ وغيره
رابة ستة قروف أو أكثر قمياًل. كما كشفت األدلة المتاحة األلؼ الثاني ؽ.ـ، أي قبؿ حكـ أمنحوتب الثالث بق

أف االىتماـ بمعبد األقصر منذ عصر الدولة الوسطى فصاعدا نبع مف دوره في الديانة المصرية عف أيًضا 
القديمة التي جعمت مف موقعو الموطف القديـ لمبدء )التؿ األزلي(، والخمؽ، وظيور الخالؽ بطالقة قدرتو، 

كما رسخت المعتقدات ألىمية العودة إلى ىذا المكاف في مواقيت محددة، خاصة عيد  ،ية األوليةوميالد اآلل
ب، ولتجديد ألوىية الممؾ عند تتويجو، واستالـ عمى الخمؽ واإلخصا وفاعميتو ة الخالؽستعادة حيو "إبت"؛ ال

ينية لدعـ شرعيتيـ في حكـ مف ثـ، اتخذ المموؾ مف ىذا المعبد قاعدة د ، وسمطاتو اإلليية وحقو في الحكـ
عادة بنائو إنما كاف  ،البالد يحيي ىذه ومف المرجح أف الممؾ أمنحوتب الثالث عندما قرر تجديد ىذا المعبد وا 

بف المجسد لإللو، ومظيره األرضي، ويضمف لنفسو االستمرار في المعتقدات، ويجدد ألوىيتة، باعتباره اال
لذا ع د معبد األقصر بمثابة الركيزة التي أقرىا أمنحوتب الثالث لنفسو وكؿ المموؾ الالحقيف  ؛منصبو اإلليي

 لتأكيد شرعيتيـ في حكـ البالد، مف خالؿ الطاقة األسطورية النابعة مف المعبد.
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