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  مالحظات على التأريـخ فـى عصـر العمارنـة
♦♦♦♦وحيد محمد شعيب.د  

ال يزال الغموض يكتنف العديد من القضايا األثرية والتاريخية فى عصر العمارنة 
وبالرغم من تعدد وتنوع الدراسات التى . نتيجة االلتباس فى تأريخ أحداثه المتنوعة

م عن بعض مشاكله، إال أن عالجت هذا العصر وساهمت بدور كبير فى إماطة اللثا
مسألة تأريخ مراحله التاريخية المتعاقبة بأحداثها الشائكة ال تزال غامضة لدى العديد 
من المتخصصين السيما المصريين منهم، عالوة على أنها تحتاج إلى مزيد من 

ومن هنا تأتى أهمية تلك . الدراسات الهادفة إلى كشف النقاب عما يعتريها من إبهام
عن الوسائل المختلفة لتأريخ آثار العمارنة، النقاب كشف لتى تختص بمحاولة ة االدراس

وكذلك إبراز أهميتها التاريخية واألثرية البالغة فى معالجة العديد من قضايا العصر 
  . الشائكة

ثمة عدة طرق متفاوتة للتأريخ فى عصر العمارنة وهى التأريخ بواسطة األسماء 
 أريخ بالبطاقات الهيراطية، وأخيراً أميرات العمارنة، والتاآلتونية، والتأريخ بعدد

  .التأريخ عن طريق أعمال االضطهاد

  التأريخ باألسماء اآلتونية : أوالً

يعد تأريخ مقابر النبالء بالعمارنة من المشاكل الرئيسية التى تواجه الباحثين نتيجة 
شخصية وفقاً لسنوات الملك افتقارها للطريقة المألوفة فى تأريخ األحداث الملكية وال

فال توجد من بين مقابر العمارنة المؤرخة . HAt-spالحاكم المعروفة باصطالح 
 على )١(بسنوات حكم اخناتون إال مقبرتين فقط حيث ورد تاريخ العام الثانى عشر

 وكذلك على الجدار الشرقى لصالة مقبرة مريرع )٢(الجدار الغربى لصالة مقبرة حويا،
 واألهمية التاريخية فى تسجيل هذا التاريخ ال يرجع فقط إلى تفرد هاتين )٣(.الثانى

المقبرتين بتلك الميزة التأريخية وإنما يرجع أيضاً إلى ارتباط التاريخ المذكور آنفاً 
الحدث األول المتشابه فى مغزاه فقط بخالف أسلوب عرضه فى كلتا . بحدثين هامين

رسمى لوفود البلدان األجنبية التى وفدت إلى المقبرتين هو المختص باالستقبال ال
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الدال على اإللهة موت، ولكلمة ) (الرخمة نسر  بطائر )mwt(التصويرية لكلمة أم 

   )١٠(.اًبجانب كتابتها صوتياً أيض) ( بصورة اإللهة ماعت )mAat(الحق والصدق 

وخصائص تلك المرحلة سواء باسمها اآلتونى المبكر أو بعناصرها الشركية فى 
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 ومقبرة )٢٧(،)٢٤رقم ( ومقبرة با آتون إم حب )٢٦(،)١٩رقم ( ومقبرة سوتاو )٢٥(،)١٥
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 Davies, Rock :راجع. إلى آتونأبنيتها احترام حدود اختاتون وتكريس المدينة وكافة الملكى القاضى ب

Tombs V, 19-34, Pls. 25-44; COA III, 153, n.3; Hornung, in Chronology, 206; Giles, Amarna 
Age, 41-44.   
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 وتميزت تلك المرحلة بإجراء تغييرات شاملة فى )٣٥(.وتستمر حتى نهاية حكمه
وائبها الشركية ليصبح آتون اإلله المفاهيم الثورية اآلتونية كان من أهمها تنقيتها من ش

 )٣٦(.العالمى األوحد مما أدى إلى إنكار ونبذ اآللهة األخرى وتصاعد العداء ضدها
وتطلبت المرحلة الجديدة تغيير االسم اآلتونى ليس فقط من أجل حذف العنصرين 

 وإنما كذلك بهدف إضفاء الصفة التجريدية على )٣٨(،"شو" و )٣٧("حر آختى"الشركيين 
وكان االسم اآلتونى الجديد المعروف اصطالحاً باالسم اآلتونى المتأخر هو . نآتو

رع الحى، حاكم األفق الذى يتهلل فى األفق باسمه : " ،
  )٣٩(".اآلتى من آتون) الضوء الشمسى(الذى هو األب رع 

وثمة عدة تغييرات صاحبت هذا التطور الدينى فى نقوش العمارنة السيما على 
           )٤٠("mwt"النبالء حيث توقفت نهائياً الكتابة التصويرية لكلمتى جدران مقابر 

 عالوة على تحريم استعمال كافة المعانى اللغوية )٤١(. وكتابتهما صوتياً فقط"mAat"و 
بصيغتى المفرد أو  nTrوالتصويرية المرتبطة باأللوهية التقليدية سواء باستعمال كلمة 

                                                           
)٣٥(  Sethe, Geschichte Amenophis IV, 16; Gunn, JEA 9 (1923), 170-173; Schaden, Ay,34,35, 

57; Giles, Amarna Age, 44-45     وبينما يؤرخ معظم العلماء تغيير االسم اآلتونى فيما بـين العـامين
التاسع والحادى عشر، إال أن ثمة علماء آخرين مثل بريبلكين ومورنان وجابولد يرفضون هذا التأريخ 

لثانى عشر أو فيما بين العامين الثانى عـشر والرابـع عـشر،    ويفضلون من ناحيتهم تأريخه بالعام ا    
 Perepelkin, Gold Coffin, 149; Murnane, OLZ 96, no. 1 (2001),14; Gabolde, D’Akhenaton: انظر

à Toutânkhamon, 110-118.   
)٣٦(  D.B. Redford, “Some Observations on Amarna Chronology,” JEA 45 (1959), 34-37 ناك وه

 R. Hari, “La: من يتشكك فى الوحدانية اآلتونية وجوهر اختالفها عن الديانة التقليدية التعددية، راجع
religion amarnienne et la tradition polytheiste,” in Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, 
zu Ehren von W. Westendorf, 2 (Göttingen, 1984), 1039-1055; E. Iversen, “The Reform of 

Akhenaten,” GM 155 (1996), 55-59; Krauss, BACE 11 (2000), 93-101.  
رع حـاكم   "إلى  " حر آختى "يرى كل من زيته وفيرمان أن ثمة مرحلة انتقالية تغير فيها عنصر              )٣٧(

 تـأريخ   ، وبالتالى اقترحا  )المذكور أيضاً بالشكل المختلف      (حيث استعمل خاللها    " األفق
كل اآلثار المستخرجة من العمارنة والتى تحمل هذا العنصر األخير بالفترة السابقة للشكل المتـأخر               

   .Sethe, Geschichte Amenophis IV,113,114; Fairman, in COA III, 183. لالسم اآلتونى مباشرة
)٣٨( G. Fecht, “Amarna - Probleme,” ZÄS 85 (1960),104-113; J. Assman, Ägypten: Theologie 

und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur (Stuttgart, 1984), 245-246.  
)٣٩( 

Fairman, in COA III, Texts, 183; Gunn, JEA 9 (1923), 170-174; E. Hornung, Echnaton, die 
Religion des Lichts (Zürich, 1995), 85.  

)٤٠( Sandman, Texts, 12, 36, 39, 42, 43, 46,165 كما تعرضت الكتابة التصويرية لهذه الكلمة للمحو 
وكـذلك     ;Davies, Rock Tombs II, pl. 8; and Vol.  IV: pl. 29; and Vol. VI: pl. 4: والتهشيم، انظر

 .Davies, Tomb of the Vizier Ramose, pls. 8, 12, 21, 27: ، انظر)٥٥رقم (فى مقبرة رعمس بطيبة 
(41)

Perepelkin, Gold Coffin,132,148 ; Schaden, Ay, 19-21. 
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خصصاتها بأشكالها المذكورة أعاله وذلك باستبدالها فى  أو حتى باستعمال م)٤٢(الجمع

 )٤٣(.القابض بيديه على الصولجان والمذبة) (الفترات المتأخرة بالمخصص الملكى 

 والذى كان - ،  -كما توقف استعمال المخصص البشرى المقدس إلله الشمس 
ص يستخدم أيضاً بعد أسماء آتون ورع واستبداله بالمخصص الملكى أو بقر

" اإلله الطيب" nTr nfr وتصاعدت حدة التغيير لتشمل النعت الملكى )٤٤(.الشمس
: وذلك فى نعوت النبالء" سيد األرضين" nb tAwyواستبداله بـنعت ملكى آخر وهو 

 واللذان شاع )٤٦("من اإلله الطيبالممدوح كثيراً " و )٤٥("الممدوح من اإلله الطيب"
" إله"كما استبدلت أيضاً كلمة . سم اآلتونى المبكراستعمالهما فقط فى فترة استخدام اال

فى الصلوات الشخصية لكل من آتون والملك على جدران مقابر " حاكم"بكلمة 
األلقاب (وامتدت التغييرات أيضاً لتشمل األلقاب الملكية الرئيسية  )٤٧(.العمارنة
س الذهبى  وحور" الحاكم "HqAبـ )  أى الملك(حيث تم استبدال اسم حورس ) الخمسة

  ) ٤٨(".الحاكم الطيب "HqA nfrبـ 

ومما ال ريب فيه أن السبب فى تحريم الدالالت اللفظية والتصويرية القديمة 
المعبرة عن األلوهية يرجع إلى ارتباطها بالديانة التعددية وتعارضها مع مفاهيم 

ادة الشمسية المرحلة الجديدة التى حولت آتون واخناتون من مرحلة األلوهية الملكية للعب
 كما صاحب تلك )٤٩(.الطبيعية إلى مرحلة الملكية المجردة للعبادة الشمسية الفوطبيعية

المكتوب  (  mnالمرحلة فى نهايتها أيضاً تجنب استعمال عالمتين أخريتين وهما 

 واالستعاضة عنهما إما بكتابتهما صوتياً أو بكلمات   wsrو) بها االسم اآلمونى
اهيك عن محو األسماء اإللهية الشركية المتداخلة فى األسماء  ن)٥٠(.أخرى بديلة

                                                           
(42)

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience (New York, 1933), 280; Schaden, Ay, 21. 
(43)

Perepelkin, Gold Coffin, 142-151. 
(44)

Perepelkin, Gold Coffin, 144,150.  
)٤٥( Hsy n nTr nfrانظر     :Schaden, Ay, 79,121,n. 129  
)٤٦( Hsy aA n nTr nfrوهو أحد األشكال المختلفة للنعت السابق، راجع :Schaden, Ay, 79,121,n 129   

(47)
Perepelkin, Gold Coffin, 142-143. 

)٤٨( Perepelkin, Gold Coffin, 150.  ًــضا ــر أي  I. Munro, “Zusammenstellung von: وانظ
Datierungskritierien für Inschriften der Amarna-Zeit nach J. J. Perepelkin ‘Die Revolution 

Amenophis’ IV.’, Teil 1 (russ.), 1967,” GM  94 (1986), 85.  
)٤٩( Perepelkin, Gold Coffin, 151; Hornung, Echnaton,61-64, 86. 
)٥٠( Perepelkin, Gold Coffin, 146.اتب الملكى آنى  انظر على سبيل المثال كتابة اسم خادم الك

  ÎÎÎÎ ،     .Davies, Rock Tombs V, 10 صوتياً بعالمتىmn المدعو آنيمن حيث استبدلت عالمة 
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عالوة على  )٥١(.الشخصية المركبة مثل بتاح معـى الذى صار ينطق معـى فقط
 المصاحبة لالسم اآلتونى والتى تساعد هى )٥٢(التغيير الذى طرأ على األلقاب اآلتونية

رها السمى آتون المبكر األخرى على تأريخ النقوش بإحدى المرحلتين فى حالة افتقا

الموجود  ) " (  imi Hb-sd (Hb.w-sd)فقد تغير النعت القديم . والمتأخر

 nb )   ( وحل محله نعت آخر جديد وهو )" اليوبيالت(فى اليوبيل 
Hb-sd (Hb.w-sd) " ٥٣()".اليوبيالت(سيد اليوبيل(  

 التى طرأت على وأفادت خصائص المرحلة الجديدة فى تأريخ التعديالت المتأخرة
شكل ونقوش تابوت كيـا ليناسب صاحبه الملكى الجديد بالفترة الالحقة لحكم اخناتون 

 وكذلك )٥٤(نظراً الحتوائها على عناصر شركية مناهضة للمفاهيم اآلتونية المتطورة،
 بالنصف الثانى ٥٥تأريخ مقصورة الملكة تـى المكتشفة فى مقبرة الوادى الغربى رقم 

                                                           
(51)

Davies, Rock Tombs V, 10, pl. X; Perepelkin, Gold Coffin, 148. 
ر جرت العادة على مصاحبة مجموعة من األلقاب والنعوت لالسم اآلتونى بشكليه المبكر والمتأخ             )٥٢(

 Itn anx wr: فى مقابر العمارنة، والصيغة الكاملة التى صاحبت الشكل المبكر لالسم اآلتونى هـى 
imi Hb(.w)-sd nb Snn(.t) nb Itn nb pt nb tA  آتون الحى العظيم الذى يوجد فى عيد "  بمعنى

 صـاحبت   أما الصيغة التى  ". ، سيد كل ما يحيط به آتون وسيد السماء واألرض         ) سد   -أعياد  ( سد   –
)   سـد -أعيـاد  (  سد -سيد عيد " بمعنى nb Hb(.w)-sdالشكل المتأخر السم آتون فقد تغير فيها 

 .imi Hb(.w)-sd . Gunn, JEA 9 (1923),170-173; Fairman, in COA III, Texts, 184,186; Eمكان 
Uphill, “The Sed-Festivals of Akhenaton,”  JNES 22 (1963), 123-127.  

)٥٣( Fairman, in COA III, Texts,184.   وقد أشار جن وفيرمان إلى تباين اسـتعمال العبـارة  nb n 
Snnt nb Itn "  ومصاحبتها لكل من التعبير  "  سيد كل ما يحيط به آتونimi Hb(.w)-sd  باالسـم 

وحـات  وأضافا أن استعمالها قد انعدم تماماً على ل.  باالسم المتأخرnb Hb(.w)-sd والتعبير المبكر
الحدود، فى حين أنه شاع  مع الحالة األولى على جدران مقابر العمارنة فقط رغم ندرته معها علـى           

وبالتالى يقترح  . العديد من القطع المنقوشة المستخرجة من العمارنة حيث كثر عليها مع الحالة الثانية            
اية فتـرة اسـتعمال االسـم       فيرمان االعتماد عليها كوسيلة تأريخية نظراً إلمكانية استخدامها فى نه         

 ,Gunn, JEA 9 (1923),170-171; COA IIIاآلتونى المبكر بعد النـصف األول مـن العـام الثـامن     

Texts,184,187.          نقش أسوان الـصخرى     چايلزومن ثم أرخ بعض العلماء ومنهم فيرمان وردفورد و 
أخر مما يدل على وجود اشتراك  بفترة استعمال االسم اآلتونى المت)Urk IV, 1942(للنحاتين باك ومين 

 ,Fairman, in COA III, Texts, 154-155; Redfordطويل األمد بين الملكين امنحوتب الثالث واخناتون

History and Chronology, p. 99; Giles, Amarna Age, 124  وهو ما اعترض عليه شادن فى دفاعه ،
عبارة كوسيلة للتأريخ محدودة للغاية الستعمالها      عن وجود اشتراك قصير األمد، مؤكداً أن قيمة تلك ال         

   Schaden, Ay, 24-26: مع شكلى االسم اآلتونى المبكر والمتأخر، انظر
(54)

Perepelkin, Gold Coffin, 136-140,151-153. 
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 كما )٥٥(.ا والمرجح عملها بعد زيارتها إلى العمارنة فى العام الثانى عشرمن حكم ابنه
 ومقبرة )٥٦(،)١رقم (أفادت أيضاً فى تأريخ ست مقابر بالعمارنة وهى مقبرة حويا 

رقم ( ومقبرة بانحسى )٥٨(،)٤رقم ( ومقبرة مريرع األول )٥٧(،)٢رقم (مريرع الثانى 
 وتباين تأريخ نحت تلك )٦١().٢٣رقم (نى  ومقبرة آ)٦٠(،)٩رقم (ومقبرة محو ) ٥٩(،)٦

المقابر عن بعضها البعض إذ نحتت مقبرة محو بعد تغيير االسم اآلتونى مباشرة بدليل 
احتواء بعض نقوش أجزائها المعمارية األولى على بعض العالمات التصورية 

فقط  ثم نحتت بعدها مقبرتا حويا ومريرع الثانى اللتان تحتويان )٦٢(المحرمة الحقاً،
 أما تاريخ )٦٣(.دون بقية المقابر األخرى على تاريخ العام الثانى عشر من حكم اخناتون

نحت مقبرة بانحسى فيرجع إلى كلتا الفترتين نظراً الحتوائها األساسى على االسم 
 )٦٤(.اآلتونى المبكر، باإلضافة إلى وجود الشكل المتأخر على بعض أجزاء المقبرة

، إال أن )٨رقم (سم اآلتونى المبكر فى نقوش مقبرة توتو وعلى الرغم من انتشار اال
 العمل فيها استمر حتى الفترة األولى من مرحلة التغيير نظراً لوجود عالمات محرمة

فى النقوش الطويلة المؤرخة " أم" رغم إضافة الكتابة الصوتية لكلمة مع االسم الجديد
 الثالث على آثار العمارنة من  كما لم تسلم أسماء امنحوتب)٦٥(.بالفترة المتأخرة

اإلجراءات الدينية المتبعة خالل المرحلة الثانية إذ أنها خضعت أيضاً للمفاهيم الجديدة 

                                                           
(55)

A. H. Gardiner, “The So- Called Tomb of Queen Tiye,” JEA 43 (1957); M. R. Bell, “The 
Armchair Excavation of KV 55,”  JARCE 27 (1990), 128,130-131; Schaden, Ay, 241-245. 

)٥٦( Davies, Rock Tombs III, pls. 4,13,14,16. ًويالحظ أيضاً فى نفس المرجع كتابة ماعت صوتيا  
 .pl ( بدون مخصص اإلله فى الشكل البـشرى SAy، وكتابة )pl. 18(فى اسم عرش امنحوتب الثالث 

كما يظهر أيضاً المخصص الملكى بدالً من المخصص . )pls. 19,21(، وكذلك كتابة ماعت صوتياً )19
  .)pl. 21(البشرى المقدس 

(57) Davies, Rock Tombs II, pls. 33,34,37.  
(58)

Davies, Rock Tombs I, pls. 6,17. 
  لى جانبى الجـدار الجنـوبى  يظهر االسم اآلتونى المتأخر فى أكثر من مكان بالمقبرة السيما ع )٥٩(

Davies, Rock Tombs II, pls. 10,12,18. 
(60)

Davies, Rock Tombs IV, pls. 15,16,20,27,29. 
(61)

Davies, Rock Tombs V, pl. 11. 
 .Davies, Rock Tombs IV, pls( wsr و mwtعلى سبيل المثال الكتابـة التـصويرية لكلمتـى     )٦٢(

، فى حين محيت عالمة طائر      )pls.27,28,29( nTrلمرجع حيث توجد عالمة     ، وبنفس ا  )6,23,27,28,29
  .)pl. 29(الرخمة الدالة على اإللهة مـوت 

(63)
Davies, Rock Tombs II, pl. 29; id. Vol. III, 13; Giles, Amarna Age, 71. 

(64)
Davies, Rock Tombs II, pls. 10,12,18. 

(65)
Davies, Rock Tombs VI, 12,14,16; Perepelkin, Gold Coffin, 146,148. 
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تجنباً لذكر اإلله المنبوذ آمون فى االسم ) نب ماعت رع(من خالل تكرار اسم العرش 
  )٦٦(.صوتياً فقط" ماعت"الشخصى أو كتابة الـ 

خ األبنية الدينية والدنيوية بالعمارنة سواء فى تشييدها ومن ناحية أخرى تباين تأري
فمن المؤكد أن أعمال النحت والزخرفة فى المعبد اآلتونى الصغير قد . أو زخرفتها

اكتملت فى العام الثامن قبل تغيير االسم اآلتونى مما يدل على أنه كان أول األبنية 
 الكبير إلى الفترة السابقة للعام  وتعود زخرفة المعبد اآلتونى)٦٧(.المنجزة بالعمارنة

التاسع مباشرة عندما زخرفت أوالً منطقة قدس األقداس فى النهاية الشرقية، وتواصلت 
أعمال الزخرفة تدريجياً حتى المدخل الذى يعتبر آخر األجزاء المزخرفة حيث عثر 

خر فى  وظهور االسم اآلتونى المتأ)٦٨(.هنالك فقط على بقايا االسم اآلتونى المتأخر
نقوش القصر الملكى الكبير المجاور للمعبد اآلتونى الكبير بوسط العمارنة قد اقتصر 
فقط على بعض األجزاء الصغيرة فى أعمدة الصالة الفسيحة حيث كانت شرفة 

بخالف المنحوتة من (الظهور، ومنها الدرابزينات المنحوتة فقط من الحجر الرملى 
ت الصغيرة كقطع التماثيل واللوحات واألدوات واألدوا) الحجرى الجيرى واأللبستر

ومن ثم فإن العمل األساسى فى تشييد وزخرفة القصر الكبير باستثناء صالة . الخزفية
التتويج يرجع إلى السنوات التسع األولى من حكم اخناتون خالل استعمال االسم 

ك الضيعة  أما القصر الشمالى الكائن فى شمال العمارنة وكذل)٦٩(.اآلتونى المبكر
وأبنيتها الدينية والمدنية الفخمة، فقد انتشر فيهم االسم اآلتونى ) آتون-مارو(الجنوبية 

  )٧٠(.المتأخر مما يؤرخ زخارفهم خالل استعماله فى النصف الثانى من حكم اخناتون

والجدير بالذكر أيضاً هو كثرة تصوير الزوجين الملكيين امنحوتب الرابع 
المستعمل فيها االسم اآلتونى المبكر وهما يلبسان قالئد بها ونفرتيتى خالل السنوات 

ولكن . داليات على هيئة خراطيش متضمنة هذا االسم والمكتوب أيضاً على أساورهما
قلما ظهر الملك والملكة فى المناظر المؤرخة بفترة استعمال االسم اآلتونى المتأخر 

  )٧١(.وهما يلبسان الحلى المكتوب باسم آتون

  

                                                           
(66) COA III, 154-156; Schaden, Ay, 20, Tab. II.   
(67)

COA III, 184,187 
(68)

COA III. 185,188 
(69)

COA III, 184-185 
(70)

Gunn, in COA I, pls. 34,57-61; Perepelkin, Gold Coffin, passim; R. Hanke, Amarna - 
Reliefs aus Hermopolis (Hildesheim, 1978),67-70, pls.2,44,; A. Thomas, “Some Palimpsest 
Fragments from the Maru-Aton at Amarna,”  CdÉ 57 (1982), 5-13.  
(71)

Perepelkin, Gold Coffin, 157. 
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  التأريخ بأميرات العمارنة  : ثانياً

ترجح لوحات الحدود بالعمارنة وجود ثالث بنات لدى اخناتون ونفرتيتى فى عام 
 ويكتمل )٧٢(.مريت آتون ومكت آتون وعنخس ان با آتون: حكمه الثامن وهن بالترتيب

عدد األميرات إلى ست عندما أنجب الزوجان الملكيان خالل إقامتهما بالعمارنة ثالث 
وقد . نفرنفروآتون تا شريت ونفرنفرورع وستبن رع: ت أخريات هن بالترتيبأميرا

حفلت جدران مقابر العمارنة وآثارها بمناظر األميرات حيث تفاوتت فيما بينها فى 
 بدليل اتفاق عددهن )٧٣(تصويرهن وفقاً لوالدتهن وأعمارهن مما ينم عن داللة تأريخية

وسماتها المعمارية ) جنوباً وشماالً(مقابر مع تطور االسم اآلتونى وكذلك أماكن ال
 فلم يرد االسم اآلتونى المبكر إال فى المناظر التى تظهر فيها األميرات )٧٤(.والفنية

الثالث الكبريات مما يدل على تأريخها قبل العام التاسع، فى حين تضمنت المناظر 
ى تأريخها بالعام التى صورت أربع أميرات فأكثر االسم اآلتونى المتأخر مما يدل عل

ومن ثم فإن المقابر التى احتوت مناظرها فقط على صور األميرات . التاسع فصاعداً
األولى والثانية والثالثة يرجع تاريخها خالل استعمال االسم اآلتونى المبكر بالعمارنة 

ومن تلك المقابر حيث تظهر على جدرانها . حتى حوالى العام التاسع من حكم اخناتون
) ٧٧( ومقبرة بارننفر)٧٦(ومقبرة بنثو)٧٥(مقبرة أحمس: مع االسم اآلتونى المبكرصورهن 

المذكور فيها االسم اآلتونى المتأخر على بعض أجزائها القليلة مما  ()٧٨(ومقبرة توتو
ومقبرة )٧٩(ومقبرة إبى) يدل على استمرار العمل فيها حتى الفترة األولى من استعماله

                                                           
ط ممـا   اقتصر النص األساسى على لوحات الحدود األولى على ذكر اسم األميرة مريت آتون فق              )٧٢(

ورغم عدم وجود اسم األميرة الثانية مكت آتون فى         . يؤكد والدتها قبل العام الخامس من حكم والدها       
 يرجح والدتها هى األخرى قبل      Kنص اللوحات األولى، إال أن حشر اسمها وصورتها على اللوحة           

 اسم وصورة األميرة    أما. العام السادس، وبالتالى كان لدى الزوجين الملكيين ابنتان فى العام الخامس          
. الثالثة عنخس ان با آتون فقد تم إضافتهما على اللوحات المتأخرة سواء فى العام السادس أو الثـامن      

 ,Davies, Rock Tombs V, 21,23,24,25,27,30,32, pls. 26,33,34; D.B. Redford, Akhenaten: راجع
the Heretic King (Princeton, 1984), 79; Murnane and Van Siclen, Boundary Stelae, 175; Giles, 

Amarna Age, 42.      وبينما يرجع سيلى تاريخ والدة األميرة الثالثة إلى العـام الثـامنK. C. Seele, 

“King Ay and the Close of the Amarna Age,” JNES, 14 (1955)1, 71, n.27  فإن بريبلكين يؤرخه ،
     .Perepelkin, Gold Coffin, 103سع من حكم والدها بنهاية العام الثامن أو بداية التا

(73)
Schaden, Ay, 86; cf. Giles, Amarna Age, 42-43. 

(74)
Davies, Rock Tombs II, 6-8 

(75)
Davies, Rock Tombs III, pl. 34. 

(76)
Davies, Rock Tombs IV, pls.5,9. 

(77)
Davies, Rock Tombs VI, pls. 2-4. 

(78)
Davies, Rock Tombs VI, pls. 16,17,19. 

(79)
Davies, Rock Tombs IV, pl.31. 
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 بانحسى التى استمر العمل فيها حتى أواخر العام أما مقبرة)٨١(.ومقبرة آى)٨٠(معى
التاسع تقريباً، فقد صورت األميرات الثالث السابق ذكرهن على معظم أجزائها 

ثم أضيفت إليهن األميرة الرابعة )٨٢(المعمارية المسجل عليها االسم اآلتونى المبكر،
  )٨٣(.تونىنفرنفروآتون تا شيرى فى منظر يحتوى على الشكل المتأخر لالسم اآل

وتباينت المقابر المؤرخة بالفترة الثانية فى تصوير األميرات حيث صورت 
 أربع أميرات، بينما صورت مقبرة مريرع الثانى )٨٥( وحويا)٨٤(مقبرتا مريرع األول

 فى حين احتوى الثانى، )٨٦(األميرات فى منظرين احتوى أولهما على خمس أميرات،
 على األميرات الست مما يؤكد )٨٧(م الثانى عشر،وهو منظر تقديم الجزية المؤرخ بالعا

كما ترجع أهمية المنظر األخير أيضاً فى تأريخ وفاة . والدتهن جميعاً قبل هذا التاريخ
 التى ماتت بالتأكيد بعد العام الثانى عشر من حكم أبيها )٨٨(األميرة الثانية مكت آتون

ن فى االحتفال باستعراض نظراً لوجودها مع بقية أخواتها الخمس لمشاركة والديه
 أضف إلى ذلك أنها المقبرة الوحيدة التى استمر العمل )٨٩(.تقديم جزية البلدان األجنبية

  )٩٠(.فى زخرفتها حتى بعد وفاة اخناتون استناداً على منظر سمنخكارع ومريت آتون

                                                           
(80)

Davies, Rock Tombs V, pl. 3. 
(81)

Davies, Rock Tombs VI, pls. 26,29. 
(82)

Davies, Rock Tombs II, pls. 5,7,8. 
)٨٣( Davies, Rock Tombs II, pls.10, 12,15. مكـت آتـون     كما صورت األميرات مريت آتـون و

، )Davies, Rock Tombs  II, pl. 18(وعنخس ان با آتون فى منظر يتضمن االسم اآلتـونى المتـأخر   
ولكن يالحظ فى المنظر تصوير األميرة الثالثة وهى كبيرة نسبياً مما يشير إلى احتمال تأريخ المنظر                

  .بفترة متقدمة من استعماله خالل العام التاسع
(84)

Davies, Rock Tombs I, pls. 19,25,26. 
(85)

Davies, Rock Tombs III, pls. 4,6, 17. 
(86)

Davies, Rock Tombs II, pls. 33,34. 
(87)

Davies, Rock Tombs II, pls. 37,38. 
(88)

G. T. Martin, The Royal Tomb at El-‘Amarna II: The Reliefs, Inscriptions, and Architecture 
(London: EES, 1989), 43–45, pls. 63–69; Gabolde, Akhenaton à Toutânkhamon, 132–34, pls. 
16–17. 

)٨٩( Gabolde, Akhenaton à Toutânkhamon, 118-124; J. van Dijk, “The Death of Meketaten,” in 
P. Brand and L. Cooper (eds.), Causing His Name to Live: Studies in Egyptian Epigraphy and 
History in Memory of William J. Murnane, Culture & History of the Ancient Near East, 37 

(Leiden/Boston, 2009), 83–88.   واألرجح هو وفاة مكت آتون فى العام الثالث عشر من حكم والدها
  COA III, pl. 86 , No. 37: ألنه أعلى تاريخ مذكور لضيعتها على إحدى شقف أوانى النبيذ، انظر

(90)
Davies, El Amarna II, pl.41; LD III, 99. 
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بيد أن العديد من الكتل الحجرية المستخرجة من األشمونين والمؤرخة بعصر 
 )٩٢( تحمل فقط صور أميرتين باسمين جديدين وهما مريت آتون تا شريت)٩١(العمارنة

 ويظهر االسم اآلتونى المتأخر على بعض تلك )٩٣(وعنخس ان با آتون تا شريت،
 وبالرغم من أن النقوش الظاهرية تنسب هاتين األميرتين الصغيرتين إلى )٩٤(.الكتل

األميرة عنخس ان با آتون، إال أن اخناتون من ابنتية من نفرتيتى األميرة مريت آتون و
وال جدال فى أن األميرتين . هذا غير صحيح بالمرة ألنها فى الحقيقة نقوش معدلة

 التى امتلكت بعض األبنية بالعمارنة )٩٥(الصغيرتين هما ابنتاه من زوجته الثانوية كيـا
من حكم كالقصر الشمالى والضيعة الجنوبية، وهى اآلثار المؤرخة بالسنوات األخيرة 

 ومن ثم يعتبر تصوير هاتين األميرتين )٩٦(.اخناتون وفقاً لالسم اآلتونى المتأخر
الصغيرتين من أهم الوسائل التأريخية فى تأريخ كتل األشمونين وأى كتل أخرى يتم 

  .العثور عليها فى العمارنة بصرف النظر عن وجود نقوش بها

   )٩٧(التأريخ بالبطاقات الهيراطية: ثالثاً
 الشقف الفخارية المكتشفة فى العمارنة بدور كبير فى تأريخ هذا العصر تساهم

وإماطة اللثام عن العديد من مشاكله التاريخية بالرغم من افتقار سنواتها المؤرخة 
فقد سلكت نصوصها . لألسماء الملكية سواء اخناتون أو سمنخكارع أو توت عنخ آمون

                                                           
ترجح كل الدراسات وجهة النظر الداعية إلى تأريخ تفكيك العديد من أبنية العمارنة ونقلها إلـى                 )٩١(

 – Hanke, Amarna: األشمونين الستعمالها من جديد بعصر الرعامسة، انظر علـى سـبيل المثـال   
Reliefs , 67-70; Aldred, Akhenaten, 86-87.   

  . مريت آتون الصغرى تمييزاً لها عن أختها الكبرى التى حملت نفس االسم بدون النعت األخير )٩٢(
 عنخس ان با آتون الصغرى تمييزاً لها عن أختها الكبرى التى حملت االسم ذاته بدون النعت )٩٣(

  .األخير
(94)

G. Roeder, Amarna – Reliefs aus Hermopolis (Hildesheim, 1969), pls. 13-44,172,173; 
Hanke, Amarna – Reliefs,2-6,142-145,150-151, pls.27,30,35,46-51.  
(95)

Hanke, Amarna-Reliefs ,190-192, 150–53; Perepelkin, Gold Coffin, passim; Gabolde, 
D’Akhenaton à Toutânkhamon, 285. 
(96)

Perepelkin, Gold Coffin, passim; Hanke, Amarna-Reliefs, 188-190,193-195; A.P. Thomas, 
“The Other Women at Akhetaten. Royal Wife Kiya,” in Amarna Letters 3 (1994), 72-81; Giles, 
Amarna Age, 157,168,174,204, 229. 

 األوانـى الفخاريـة    شقف الهيراطية المدونة على الكتاباتستعملت عدة مصطلحات للتعبير عن ا )٩٧(
 ,graffiti" Gunn) مخربشات (يتىڤجرا"فقد أشار إليها جن بمصطلح . العمارنةالتى عثر عليها فى 

in COA I, 164 and n. 1. شـقف (أوسـتراكا  " أشار إليها فيرمان فى بادئ األمر بـ و (ostraca" ،
يجة أن أغلب النـصوص تـذكر   نت" hieratic dockets  الهيراطيةبطاقاتال" ولكنه سماها الحقاً بـ

 Fairman, in COA II, 103-107; idem. ببساطة محتويات األوانى التى تحطم معظمها بمرور الـزمن 

COA III, Tetxts,152     ولهذا نجد االصطالح األخير هو المستعمل فى معظـم الدراسـات المختـصة
 .بعصر العمارنة
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ع الشراب ومصدره، عالوة على لقب واسم الهيراطية نهجاً واحداً يذكر التاريخ ونو
 حال تدوين البطاقة على آنية نبيذ مما يعطى أهمية كبيرة فى تأريخها إما )٩٨(الكرام

بالتاريخ المذكور أو بالتغيرات التى طرأت عليها السيما ألقاب المشرفين على بساتين 
 الهيراطية المؤرخة والجدير بالذكر هو أن التباين الملموس فى أعداد البطاقات. الكروم

فقد لوحظ أن بطاقات أوانى النبيذ . من فترة ألخرى قد يحمل فى طياته مدلوالً تاريخياً
 أقل بكثير من البطاقات – من حكم اخناتون –الهيراطية فى العامين الثالث والرابع 

المؤرخة بالعام الخامس، وهو نفس العام الذى شهد فى شهره الثامن االحتفال بأولى 
كما أن . يارات الملكية إلى العاصمة الجديدة مما يفسر سبب زيادة جرار النبيذالز

أعداد بطاقات العام الخامس متشابهة مع مثيلتها المؤرخة بأعوام السادس والسابع 
والثامن مما يشير إلى احتمال أن العاصمة الجديدة أختاتون كانت ما تزال تحت 

أما البطاقات المؤرخة . لخامس حتى الثامنالتأسيس فى الفترة الممتدة من العام ا
بالعامين التاسع والعاشر فهى غفيرة للغاية إذ أن أعدادها متضاعفة عن نظيرتها 
المؤرخة بالفترة السابقة مما يرجح اعتبار العام التاسع من حكم اخناتون هو العام الذى 

بيراً بمناسبة أصبحت فيه أختاتون مقر البالط الملكى حيث شهدت آنذاك احتفاالً ك
 وثمة برهان آخر يعزز تلك الفرضية وهو لوحات الحدود التى تشير هى )٩٩(.افتتاحها

األخرى إلى عدم كفاية اكتمال مدينة أختاتون حتى تصبح صالحة الستقرار البالط 
الملكى قبل العام التاسع نظراً لتطابق المصطلحات الواصفة للوجود الملكى بها فى 

ام الرابع والسادس والثامن، عالوة على افتقار النصوص إلى ما النقش األساسى ألعو
يشير إلى وجود مقر ملكى ثابت فيها خالل زيارة اخناتون لها وتفقده لحدودها 

 وإذا صحت تلك الفرضية وفقاً ألعداد البطاقات الهيراطية وكذلك ما )١٠٠(.ومبانيها
ى بأختاتون لم تتجاوز ورد فى نقوش لوحات الحدود، فإن فترة وجود البالط الملك

عشر سنوات حيث لم يكمل فيها توت عنخ آمون عام حكمه الثالث بحسب البطاقات 
  )١٠١(.المؤرخة

وعلى صعيد آخر عثر على أعداد غفيرة من بطاقات هيراطية ألوانى نبيذ 
مؤرخة بالعام األول لدرجة أن أعدادها تفوق أعداد البطاقات المؤرخة باألعوام 

وبما أن تلك . تلك المؤرخة بأعوام التاسع والعاشر والرابع عشراألخرى باستثناء 
                                                           

(98)
COA III, Texts, 163 

(99)
Giles, Amarna Age, 45-47 

(100)
Giles, Amarna Age, 44-45 

)١٠١( Giles, Amarna Age, 47    يحـول  ثمة ثالث بطاقات أوانى نبيذ فقط مؤرخة بالعام الثالث ممـا
الموافق ) الفيضان(قطف عنب هذا العام وبالتحديد فى الشهر الثانى من فصل اآلخت            دون قبول إتمام    

سـبقته وفـاة    م، وهو العام الـذى      . ق ١٣٣٩بر لعام    سبتم ٢٠ أغسطس حتى    ٢٢للفترة الممتدة من    
 Hornung, in Chronology, 206,208: راجع. اخناتون بثالثة أعوام



  )١٢( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ٢١٥ -

 فإنها تشير حتماً إلى عامى تتويج خليفتيه )١٠٢(البطاقات ال تخص بالتأكيد اخناتون،
كما تنسب إليهما بالضرورة كل البطاقات . الملكين سمنخكارع وتوت عنخ آمون

اقات المؤرخة بالعامين الثانى وتضاؤل أعداد البط. المؤرخة باألعوام الثالثة األولى
والثالث يؤكد على أن تأريخ االنتقال النهائى للبالط الملكى من العمارنة قد تم خالل 
العام الثالث على أكثر تقدير من حكم توت عنخ آمون بعد أن أكمل فيها عام حكمه 

بة  ولعل من أهم البطاقات الهيراطية المؤرخة األخرى، البطاقات المنسو)١٠٣(.الثانى
 وكذلك البطاقة )١٠٤(إلى الملكة نفرتيتى فى السنوات األربع األخيرة من حكم اخناتون،

 فقد عثر على خمس بطاقات هيراطية مؤرخة بالفترة الممتدة من العام )١٠٥(.٢٧٩رقم 
الزوجة  "Hmt nswtالرابع عشر حتى العام السابع عشر، ومكتوب عليها لقب 

 األخير المكتوب داخل الخرطوش الملكى هو ومما ال ريب فيه أن اللقب". الملكية
التى حملته نفرتيتى " الزوجة الملكية الكبرى" Hmt nswt wrtاختصار للقب الكامل 

وحدها طوال حكم زوجها، ومن ثم ترجح تلك البطاقات فكرة وجود الملكة آنذاك 
 فهى ٢٧٩ أما شقفة آنية النبيذ رقم )١٠٦(.وليس اختفائها كما ذهب بعض العلماء

العام السابع عشر وهو آخر سنوات حكم : ؤرخة بعامين مختلفين لملكين متعاقبينم

                                                           

 تؤكد بطاقات أوانى النبيذ من العمارنة تعاقب قطف محاصيل العنب على مدار سـبعة عـشر                  )١٠٢(
 األعوام مع السنوات الممتـدة  وتتفق ثالثة عشر عاماً من تلك . عاماً خالل فنرة تأسيسها واإلقامة فيها     

من العام الرابع حتى السابع من حكم اخناتون، فى حين تتفق مع سنوات حكم خلفائه األعوام الـثالث             
 Hornung, in. األخيرة المتعاقبة لقطف العنب وعصره وتعبئته فى جراره ونقلهـا إلـى العمارنـة   

Chronology, 207   

(103)
Giles, Amarna Age, 47; Hornung, in Chronology, 208.  

 مؤرخـة  ٢٤٥، ورقم )COA III, pl. 91, no. 208( مؤرخة بالعام الرابع عشر ٢٠٨بطاقة رقم  )١٠٤(
 ,COA III, pl. 93( ١٦ مؤرخة بالعـام  ٢١٨، ورقم )COA III, pl. 94, no. 245(بالعام الخامس عشر 

no. 218( وبطاقتان رقما ،G و K مؤرختان بالعام السابع عشر )COA I, pl. 63, G,K.(.  

(105)
COA III, pl. 95, no. 279 

(106)
E. Hornung, Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des Neuen Reiches 

(Wiesbaden, 1964), 85-86; R. Krauss, “Nefretitis Ende,”  MDAIK 53 (1997), 209-219. 
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 والعام األول المكتوب فوق العام السابق وهو على األرجح أول سنوات )١٠٧(اخناتون،
  )١٠٨(.حكم خليفته سمنخكارع

كما حملت البطاقات الهيراطية بعض السمات التأريخية السيما فى نهاية حكم اخناتون 
فقد ظهر فى معظم نصوص شقف أوانى النبيذ . التى أعقبت وفاته مباشرةوالفترة 

الفخارية بالعمارنة منذ العام الثالث عشر تقريباً من حكم اخناتون لقباً جديداً يشير إلى 

 Hri  بدالً من اللقب القديم  Hri baH كبير الكرامين 
kAmw.)وفاة اخناتون  واستمر استعمال هذا اللقب الجديد أغلب الظن عقب)١٠٩ 

 خالفاً لحكم توت عنخ آمون الذى عاد واستعمل )١١٠(مباشرة خالل حكم خليفته المباشر
الجديد بالفترة  ومن ثم تُؤرخ البطاقات الهيراطية المكتوبة بهذا اللقب )١١١(.اللقب القديم

الممتدة من العام  الثالث عشر حتى السابع عشر فى حالة افتقارها إلى التاريخ أو الرقم 
 أما البطاقات المؤرخة بالعامين األول والثانى وتحمل أيضاً هذا اللقب )١١٢(.العشرى

                                                           
قات هيراطية تشير إلى سنوات حكم أعلى للملك اخناتون         دارت مناقشات كثيرة حول وجود بطا      )١٠٧(

. سواء بالعام الثامن عشر أو الحادى والعشرين، غير أن وجود تلك البطاقات وقراءتها مشكوك فيـه               
 COA II:104; Gunn in COA I:165; K.C. Seele, “King Ay and the close of the Amarna: راجـع 

Age,” JNES 14 (1955), 171,n.27; H.W. Fairman, “The Supposed Year 21 of Akhenaton,” JEA 
46 (1960), 108-109; F.G. Giles, Ikhnaton, Legend and History (London, 1970), 97-98   واألرجح

أنه مات فى عام حكمه السابع عشر بناء على بطاقات أوانى النبيذ بالعمارنة والمؤرخة بحكمه مـن                  
 Hornung, in Chronology, 206. ابع عشرالعام الرابع حتى الس

)١٠٨( 
J.P. Allen, “Akhenaten's Mystery Coregent and Successor,” in Amarna Letters 1 (1991), 
74;R. Krauss, “Zur Chronologie der Nachfolger Achenatens unter Berücksichtigung der DOG-
Funde aus Amarna,” MDOG 129 (1997), 238; cf. Hornung, Untersuchungen, 88-89; Giles, 

Amarna Age, 142-143. 
 COA II:105, III (Texts):165-168; Wb I: 448,V:106; R. Hannig, Großes: انظر )١٠٩(

Handwörterbuch Ägyptisch  - Deutsch ( Mainz, 1995), 249,877.  
 ,COA III( ٣٦ و )COA III, pl. 86, no. 35( ٣٥: انظر البطاقات المؤرخة بالعام األول أرقام )١١٠(

pl. 86, no. 36 ( ٢٧٩و )COA III, pl.95, no. 279(.  
(111)

W. Helck, “Amarna Probleme,” CdÉ 44 (1969), 205-206; Hornung, in Chronology, 207; 
R. Krauss, “Eine Regentin, ein König und eine Königin zwischen dem Tod von Achenaten und 
der   Thronbesteig- ung von Tutanchaten,” AoF 34 (2007) 2,309.  

 المنسوبة إلى االبنة الملكية مريت      ٣٩من أهم البطاقات المفتقرة إلى الرقم العشرى، بطاقة رقم           )١١٢(
دل علـى    مما يHri baHوفقاً لوجود لقب كبير الكرامين ) عشر ؟(آتون والتى تؤرخ بالعام الخامس 

  ، وكذلك البطاقة COA III, pl. 85, no. 39تلقبها بلقب االبنة الملكية حتى ذلك التاريخ، انظر استمرار 
نظراً لوجـود لقـب كبيـر       ) عشر ؟ ( المحتمل نسبتها إلى كيـا والتى تؤرخ بالعام السادس          ١٦رقم  

   COA II, pl. 58,16; Krauss, MDAIK 53 (1997), 213الكرامين المذكور سابقاً، انظر 
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وربما كذلك (الجديد، فعلى األرجح تأريخها بحكم خليفة اخناتون المباشر سمنخكارع 
  )١١٤(. وليس بحكم توت عنخ آمون)١١٣()الملكة عنخت خبرو رع

 على الكتابات وكان من الطبيعى أن ينعكس التطور الدينى لالسم اآلتونى
الهيراطية المدونة على األوانى الفخارية نظراً الحتوائها على عناصر شركية تناهض 
االسم اآلتونى المتأخر مثلما كان الحال فى النقوش الهيروغليفية على جدران مقابر 

 الذى يمثل وأبرز تلك العناصر الشركية هو مخصص األلوهية الهيراطى . العمارنة

وتميزت تلك العالمة بوجودها . وغليفى لعالمة الصقر فوق مجثم االختصار الهير
فى كل البطاقات الهيراطية بعد أسماء آتون حتى العام الثانى عشر تقريباً خالفاً 

ويبدو أنها شاركت نفس مصير عالمة الشكل البشرى لإلله فى . للسنوات التالية
ى النبيذ الفخارية عقب النقوش الهيروغليفية إذ حذفت هى األخرى فى نصوص أوان

تغيير االسم اآلتونى بدليل ندرة وجودها بعد أسماء آتون فى معظم البطاقات الهيراطية 
 السيما البطاقات المؤرخة )١١٥(المؤرخة خالل استعمال االسم اآلتونى المتأخر

 وحذف هذا المخصص من على أوانى )١١٦(.بالسنوات الست األخيرة من حكم اخناتون
ة اآلتية من خارج العاصمة العمارنية يبرهن على انتشار التغييرات النبيذ الفخاري

اإلصالحية فى معظم أرجاء البالد والتزام اآلتونيين خارج العاصمة بالتعاليم الملكية 
     )١١٧(.والنهج الدينى الجديد المتبع داخل العمارنة

                                                           
)١١٣( Hornung, in Chronology, 207  أكدت معظم الدراسات الحديثة المختصة بعصر العمارنة إلى  

نفرتيتى، (تحديد هويتها   : وجود ملكة ارتقت الحكم عقب اخناتون، ولكنها تفاوتت فيما بينها فى أمرين           
ارع ونهاية عصر العمارنـة،     وحيد محمد شعيب، سمنخ ك    : راجع. ، ومدة حكمها  )كيا أو مريت آتون   

 ,Krauss, AoF 34 (2007) 2،  ٢١١-١٥٤، ١٩٩٧رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلثار بالقاهرة، 
304, 294-318  

(114)
Helck,SAK 15(1988),155;Hornung, in Chronology,207-208; Krauss, AoF 34 (2007) 2, 314.  

)١١٥( Perepelkin, Gold Coffin, 145,149.     وثمة ثالثة استثناءات مؤرخـة بتلـك الفتـرة ومكتوبـة  
البطاقة األولى مؤرخة بالعام الثالث عـشر حيـث يـصاحب فيهـا             : بمخصص األلوهية الهيراطى  

 ، والبطاقة الثانية مؤرخة بالعام الرابـع عـشر وفيهـا    COA II, pl. 58, no.25المخصص اسم آتون 
أمـا البطاقـة الثالثـة    . COA III, 99" عنخ رع"يصاحب المخصص اسم رع فى الخرطوش اآلتونى 

   COA III, 51. واألخيرة فهى مؤرخة بالعام السابع عشر  ومكتوب فيها اسم آتون مع هذا المخصص
 ، ومـن العـام   )COA III:48,180( ١٨٠ و ٤٨من البطاقات المؤرخة بالعام الثانى عشرة رقم  )١١٦(

 ، )COA III:74( ٧٤، ومن العام الرابع عشر البطاقة  )COA III:134( ١٣٤الثالث عشر البطاقة رقم 
، ومن العام السابع عشر البطاقة رقم ) COA II, pl. 58:13( ١٣ومن العام السادس عشر البطاقة رقم 

١٧٣ )COA III: 173( . عالوة على بعض البطاقات المؤرخة بالعام األول)ربما من حكم سمنخكارع (
  .)COA III: 111,220,235,259( ٢٥٩،  ٢٣٥،  ٢٢٠،  ١١١وهى أرقام 

(117)
Perepelkin, Gold Coffin,149-150. 
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  التأريخ بأعمال االضطهاد: رابعاً

األول هو االضطهاد الدينى الناجم : ارنىيمكن تمييز نوعين من االضطهاد العم
عن السياسة الدينية اآلتونية المعادية للديانة التقليدية وآلهتها وعلى رأسهم آمون، فى 
حين يتمثل االضطهاد الثانى فى االضطهاد السياسى الذى أصاب إحدى الزوجات 

قدات القديمة فقد اتسمت اآلتونية فى مرحلتها األولى بالتسامح تجاه المعت. الملكيات
بدليل ارتكاز أولى مبادئها الدينية األساسية ولمدة طويلة على بعض اآللهة الشركية 

 عالوة على استمرار ذكر آمون فى العمارنة )١١٨(.مثل رع حر آختى وشو وتفنوت
 بالرغم من تغيير )١١٩(حتى العام السادس فقط بناء على إحدى بطاقات أوانى النبيذ

 غير أن )١٢٠(. عام حكمه الخامس لتتضمنه العنصر اآلمونىالملك السمه الشخصى فى
اآلتونية حادت فى مرحلتها الثانية عن تسامحها وتحولت إلى ديانة متعصبة ال تؤمن 
إال بعبادة آتون مما جعل اخناتون يصدر أوامره الصارمة ليس فقط بتحريم عبادة 

لها وأسمائها ورموزها اآللهة األخرى السيما آمون، وإنما أيضاً بوقف استعمال أشكا
واضطهادها سواء بالتحطيم أو المحو داخل وخارج العمارنة مثلما حدث فى معبد 

   )١٢١(.عمدا بالنوبة ومعابد آمون بطيبة

وعلى الرغم من اتفاق الدراسات على حقيقة إجراء أعمال االضطهاد الدينى 
أريخها آنذاك إذ تباينت خالل المرحلة الثانية لآلتونية، إال أن ثمة اختالفات فى تحديد ت

آراء العلماء حيال ذلك وتراوحت تقديراتهم بين العام التاسع حتى نهاية حكم 
وعلة االختالف فيما بينهم تكمن فقط فى طريقة تأويالتهم الشخصية )١٢٢(.اخناتون

وكذلك مدة االشتراك )١٢٣(لمسألتى مدى تسامح اآلتونية مع األفكار العقائدية األخرى،
واألرجح فى ظن )١٢٤(.ل بعض العلماء بين اخناتون ووالده على العرشالمفترض من قب

                                                           
(118)

Fecht, ZÄS 85 (1960), 106-108; Giles, Amarna Age, 91; Hornung, Echnaton, 64. 
)١١٩( COA III, pl. 90, no. 140.      واسم آمون مذكور أيضاً على لوحة الكاتب نخت مـين المؤرخـة

التى تحوى أيضاً فى نقوشها رموز وأسماء شركية تقليدية، عالوة على تضمنها السم             بالعام السادس و  
 W. von Bissing, “Stele des Nechtmin aus der El: اخناتون واالسم اآلتونى فى شكله المبكر، انظر

Amarnazeit, ” ZÄS 44 (1929), 113-117; Sandman, Texts,  144-145.  غير أن جابولد ترجع تاريخ 
حظر استعمال اسم آمون بدون اضطهاده من قبل اخناتون إلى ما قبل العام الثالث، وأضاف أن كتابة                 

 ,Gaboldeانظـر  . اسم آمون قد تم تحريمه تماماً فى النقوش الملكيـة بـدءاً مـن العـام الرابـع     

D’Akhenaton à Toutânkhamon, 25-26    
(120)

Gabolde, D’Akhenaton à Toutânkhamon, 29; Giles, Amarna Age, 91,137. 
(121)

Gabolde, D’Akhenaton à Toutânkhamon, 32-34; Krauss, BACE 11 (2000), 93-96. 
(122)

Schaden, Ay, 34-35.  
(123) 

Redford, JEA, 45 (1959),37; C. Aldred, Akhenaten (London, 1968), 195-196.  
(124)

R.A. Fazzini, Art from the Age of Akhenaten (Brooklyn, 1973), 12; Giles, Ikhnaton, 91-92; 
Schaden, Ay, 35. 
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الباحث هو تأريخها بالفترة األولى من استعمال االسم اآلتونى المتأخر بعدما استقر 
اخناتون وبالطه فى العمارنة حيث بدأ فى تطوير أفكاره الدينية المعادية للديانة التقليدية، 

  . تدريجياً حتى بلغت ذروتها فى أواخر حكمهثم تصاعدت أعمال االضطهاد الدينى

ويختلف النوع الثانى لالضطهاد عن األول فى أمرين أولهما أنه سياسى استهدف 
زوجة اخناتون الثانوية المدعوة كيـا بعد ارتقائها لمكانة متميزة فى حوالى العام 

وجها أما االختالف الثانى فهو ترجيح تأريخه عقب وفاة ز. الثالث عشر من حكمه
فقد تمتعت كيا بمنزلة سامية لدى زوجها بالعمارنة فى عام حكمه الثالث عشر . مباشرة

-مارو(مما جعله يخصص لها بعض األبنية أهمها القصر الشمالى والضيعة الجنوبية 
حيث تؤكد نقوشهما على حقيقة واحدة مؤداها ارتباط الملك الكبير وتعلقه ) آتون

 وابنتيها مريت آتون تا شريت وعنخس ان با آتون تا بأسرته الجديدة المؤلفة منها
ولكنها تعرضت لالضطهاد الحقاً بدليل اختفائها ومصادرة كافة ممتلكاتها . شريت

بالعمارنة لصالح ابنتى نفرتيتى األميرتين مريت آتون وعنخس ان با آتون مما استلزم 
كما توضح . ميرتينتعديل نقوشها من ألقاب واسم كيـا إلى ألقاب واسم هاتين األ

النقوش أيضاً تبنى األميرتين أختيهما غير الشقيقتين بعد طمس هوية أمهما الحقيقية 
ونسبة كل النقوش المعدلة إلى كيـا وليست إلى نفرتيتى فى القصر الشمالى . كيـا

آتون سواء داخل العمارنة أو األشمونين حيث تم اكتشاف معظم كتلها الحجرية -ومارو
ضت بما ال يدع مجاالً للشك وجهة النظر القديمة الداعية إلى اضطهاد هناك، قد دح

نفرتيتى فى آخر سنوات حكم زوجها واستبدالها بابنتيها وبصفة خاصة ابنتها الكبرى 
 وعلى األرجح أن اغتصاب آثار كيـا وتعديلها لصالح ابنتى نفرتيتى )١٢٥(.مريت آتون

شرة نظراً لوضعهما السياسى المتميز آنذاك يؤرخ بالفترة التى أعقبت وفاة اخناتون مبا
  )١٢٦(.السيما األميرة مريت آتون

غير أن الحقائق المذكورة آنفاً ال تسرى على كل آثار كيـا المعدلة سواء فى 
فقد تم العثور على تابوتها . تأريخها أو تأريخ تعديلها أو تحديد هوية مالكها الجديد

األلبستر فى مقبرة مؤرخة بعصر توت عنخ الخشبى المذهب وأوانيها الكانوبية من 
وترجح الدراسات على تأريخهم خالل .  بوادى الملوك٥٥آمون وهى المقبرة رقم 

استعمال االسم اآلتونى المبكر بالعمارنة، ولكن التعديالت الجوهرية التى أجريت على 

                                                           
ال تزال مسألة تأريخ وفاة نفرتيتى قبل زوجها بفترة زمنية قصيرة مثار جـدل وخـالف بـين                   )١٢٥(
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رجح أشكالهم ونقوشهم ليتواءموا مع مكانة صاحبهم الملكى الجديد الذى هو على األ
اخناتون، قد حدثت خالل حكم توت عنخ آمون وفقاً لمعايير تأريخية مرتبطة باستعمال 

     )١٢٧(.عناصر شركية تناهض تطور اآلتونية فى مرحلتها األخيرة

  :يؤكد الباحث على عدة حقائق راسخة خالل عصر العمارنة وهىوهكذا 

نى وشتى المجاالت تناغم الفكرى والزمنى للتغيرات اآلتونية فى المجال الديال .١
 .األخرى المواكبة لها خالل عصر العمارنة

استجابة نقوش وآثار العصر لكافة التغيرات الدينية واالجتماعية والسياسية  .٢
الطارئة إذ انسجمت هى األخرى معها وعبرت عن إرهاصاتها الفكرية 

 .والزمنية

  :وهىثمة عدة وسائل تأريخية متمخضة عن اإلرهاصات الدينية والسياسية  .٣
  أشكال االسم اآلتونى �
  عدد أميرات العمارنة �
  البطاقات الهيراطية المؤرخة وغير المؤرخة �
 أعمال االضطهاد الدينى والسياسى �

  :وأهمية تلك الوسائل التأريخية ترجع إلى األسباب التالية

تتكشف بفضلها حقائق تاريخية هامة مثل تأريخ المرحلة الثانية لتطور اآلتونية           ) أ(
تزامنها مع انتقال البالط الملكى إلى العمارنة حيث انتهجت اآلتونية          واحتمال  

نهجاً جديداً فى مسارها والمتسم بتنامى التعصب الدينى إزاء العقائد الـشركية            
  .حتى بلغ الذروة فى نهاية حكم اخناتون

تتكشف بفضلها أيضاً سبل تأريخ آثار العمارنة سـواء الثابتـة كالمقـابر أو         ) ب(
كاللوحات والشقف الفخارية وكتل األشمونين الحجرية المنقولة مـن         المنقولة  

  .بعض أبنية العمارنة خالل عصر الرعامسة

 إال من خالل    هاالشائكة وإماطة اللثام عن   العمارنة  معالجة قضايا عصر    تعذر  ) ج(
 تلك الوسائل التأريخية المتنوعة التى تضفى إليه خاصـية تاريخيـة            استخدام

  .ر الوحيد المتفرد بها فى التاريخ المصرى القديممميزة تجعله العص
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ومن ثم يشدد الباحث على أهمية الوقوف على تلك الوسائل التأريخيـة المختلفـة              
بالعمارنة وذلك قبل الخوض فى دراسة أى جانب من الجوانب التاريخية أو الحضارية             

 .ئةخاطالستثنائى لتفادى االنزالق إلى استنتاجات تاريخية لهذا العصر ا
ABSTRACT 

The dating is essential in the field of archaeology, in order to place finds in 
correct relation to one another, and to understand what was present in the 
experience of any human being at a given time and place. This study deals 
with: "Notes on the Dating in the Amarna Period". It aims at not only showing 
various methods of Amarna Period’s Dating, but also handling its historical 
and cultural significant especially in the Amrna tombs. There are four dating 
methods in this extraordinary period: Aton’s names (early and late form of the 
Aton name), number of depicted royal princesses, hieratic dockets, and 
political and religious persecutions. 
Amarna tombs with late form of God Aton name are numbers 1, 2, 4, 6, 9, 

and 23. Tombs in which four or more princesses are depicted are numbers 1, 2, 
4 and 6. Tombs which contain a date of “Year 12” are numbers 1 and 2 – Huya 
and Meryre respectively. 
The wine jar labels (hieratic dockets) from Amarna attest sixteen successive 

wine vintages during the occupation of the site, 13 corresponding to years 5 
through 17 of Akhenaten, whereas 3 vintages correspond to regnal years of his 
successors. Up to year 13 of Akhenaten the chief vintners held the title Hri 
kAmw. The title Hri baH is attested from year 13 through 17 and its use 
continued in year 1 and 2 of king Ankhkheprure. The last vintage that is 
documented at Amarna dates to a regnal year 1; in that year the vintner’s title 
Hri kAmw was reintroduced and continued to be used as wine jars labels in the 
tomb of Tutankhamun show. 
One historical significant, though likely taken aspect of the Amarna period, 

namely the persecutions against traditional Gods and Akhenaten’s secondary 
wife named Kiya. The period of Years 8/9 was one of considerable activity, 
which also include the final changes in the name of Aton. It was at this time 
that Atenism changed from a tolerant monotheism to an uncompromising 
monotheism. Such a change reflected by the Atenist practice of turning away 
from the use of the Maat and Mut symbols, and the name Amun was attacked. 
On the other hand, Kiya disappears from history during the last third of 
Akhenaten's reign. Her name and images were erased from monuments and 
replaced by those of Akhenaten's daughters. Indeed the name 'Kiya' seems to 
exist into Year 16, it must be that about this time she did die and then the 
inscriptions were changed at the Maruaten. 

   


