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  المعالم العمرانية في مدينة طيبة )المعابد( خالل عيدي الدولة الهسطى والحديثة
 (ق.م5201 –ق.م  0202)

 ا. د. أيمان شمخي جابر
 ميا جهاد نرار المنرهري  :ةالبـاحث

 كلية االداب –جامعة البررة 

 الملخص
كسا كصفيع السؤرخ  ،عخؼ الذعب السرخؼ مغ أشج الذعػب تسدظ بالجيغ كاآللية      

( إال إف تمظ القػة في الجيغ لع كديشُو كسا كججت السرخييغ لع أجج شعبًا يحب اآلليةيخكدكت )ى
حػاجد كثيخة بيغ اآللية كالذعب كخاصة  فقج كضعتتراحبيا مخكنة كسبلسة في تمظ الجيانة 

بالجخػؿ لمسعابج حتى إف الكيشة ال يدتصيعػف إف يرمػا إلى مكاف تسثاؿ اآللية إال ؼيسا يتعمق 
فشاء  كمع كل ىحه التعقيجات كالرعػبات مشع الشاس مغ دخػؿ ،بعج إف يجتازكا مخاحل معقجة

 السعبج الخارجي لتقجيع القخابيغ كاقامة الرمػات .
لع يدسح  ألنومتعبج كالتأمل كالخذػع إف السعبج السرخؼ في بادغ األمخ لع يكغ مكاف ل     

لمجسيع مسارسة الصقػس كالذعائخ حتى العيج الخمديدي ، كػنو يعج مكاف مغمق كبجاخمو تقػـ 
نخبة مغ الكيشة العامميغ عمى أدارة شؤكف اإللو كخجمتو، فزبًل عغ إف فخاعشة مرخ بإقامتيع 

الدياسية كالعدكخية كاالقترادية  لتمظ السعابج كاف ليع مآرب أخخػ تسثمت بتجكيغ انجازاتيع
 .  الجيشية كاالدارية كالجيشية عمى ججرانيا الى جانب تجكيغ السعتقجات كاالساشيخ
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Urban landmarks in the city of Thebes (temples) during the eras of 
the Middle and Modern Kingdom )2060 BC - 1085 BC( 

Prof.Dr.Eman Shamkhi Jaber 
Researcher: Maha Jawad Nassar 
University of Basrah - College of Arts 
Abstract 
    Egyptian people knew of most people stuck to religion and the gods،     
as described by historian Herodotus (I have not found people liked the 
gods and religion also found the Egyptians)، but that such a force in 
religion not accompanied by flexibility and smooth in that religion has 
developed many barriers between the gods and the people، especially 
with regard to enter the temples even priests are not able to reach the 
place of the statue of the gods only after they pass the complex phases 
in order to pray to the gods room. With all these complexities and 
difficulties preventing people from entering the courtyard outside the 
temple to make offerings and prayers، it is revealed that the Egyptian 
temple at first it was not a place of worship and contemplation and 
reverence because it did not allow for all the practice of rituals until 
Testament Covenant Alrmesasa، because it is locked in place and inside 
the elite of priests workers . 
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 المقدمة
السعالع العسخانية في مجيشة شيبة) السعابج( خبلؿ عيجؼ الجكلة "أف البحث السػسػـ        

ر العسخاني لمسعابج دراسة التصػ  كالحؼ ييجؼ إلى "ؽ.ـ(5825 –ؽ.ـ  0262الػسصى كالحجيثة )
في مجيشة شيبة خبلؿ عيجؼ الجكلة الػسصى كالحجيثة ، كالتعخؼ عمى أىع السعابج فييا كالتي كاف 
ليا دكر كبيخ في كتابة التاريخ السرخؼ عمى مخ العرػر، ابتجاًء مغ األسخة الحادية عذخ 

 ؽ.ـ 5285كانتياًء كحتى نياية الجكلة الحجيثة 
غ قػاعج السجتسع البذخؼ ، كاالىتساـ بو مغ الغخائد التي فصخ عمييا يعج الجيغ قاعجة م      

اإلنداف عمى مخ ِّ العرػر ، كقج انتذخت فكخة الجيغ بيشيع مشح القجـ خاصة في السشاشق السكػنة 
لببلد الذخؽ األدنى كدكاف ببلد كادؼ الشيل، فبل تػجج أمة قج تأصمت الجيانة فييا، كامتدجت 

كأثارىع ، فعسل الفخاعشة السرخية إذ تخكت أثخا عطيع في عمػميع ، كفشػنيع،  بحياة أىميا كاألمة
عمى إف يؿيسػا أحدغ العبلقات مع اآللية ، كشيجكا السعابج ليا ألف فخاعشة مرخ اعتبخكا  جاىجيغ

أنفديع مغ ندل اآللية كأنيع خمفائيا عمى األرض كاف مغ كاجبيع إف يؿيسػا السعابج ليا بسا يكفل 
رضاىا ليؽيس الشيل بالساء كيدىخ الشبت كيكثخ السحرػؿ كيتيدخ الحرػؿ عمى الحىب 

كمغ اجل إف يشترخ السمظ عمى أعجائو كي يتحقق الدبلـ في الببلد ، ككاف يعتقج كالشحاس 
السرخيػف أنيع مجيشػف لآللية التي اختارت مرخ مػششًا ليع كميدتيع عغ سائخ الذعػب فأخحت 
السعابج تدداد سعة كفخامة كضخامة عمى مخ الدشيغ . كأقاـ الفخاعشة كحلظ معابج جشائدية كالتي 

غخض أداء الصقػس الجشائدية عمى السمظ الستسثمة باألناشيج الجيشية كالرمػات، كانت تبشى ل
باعتباره آلو عمى االرض كيزسغ استسخار تقجيع القخابيغ لو بعج مػتو كتبلكة الرمػات كاألدعية 

 التي تداعجه في العالع األخخ.
اريخية كالعدكخية اف اليجؼ الخئيدي مغ دراسة تمظ السعابج كػنيا الدجل لمحػادث الت     

لمسمػؾ كتعج الدجل األميغ لتاريخ الحزارة السرخية القجيسة بذكل خاص كمشصقة الذخؽ القجيع 
كما يجاكرىا بػجو عاـ ، فسا يقارب آلفي سشة كالفخاعشة السرخييغ يزيفػف السشذئات السعسارية 

بأخبار حسبلت  السقجسة إلى معبج الكخنظ مسا جعل مشو كثيقة تاريخية عطيسة تدخخ ججرانو
السمظ تحتسذ الثالث )صالة الحػليات( كالتي تتزسغ تفاصيل السعارؾ التي خاضيا مغ خبلؿ 
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سبعة عذخ حسمًة عدكخية عمى الببلد السجاكرة لسرخ ، بل إف كل مبشى ؼيو يعتبخ تاريخ عغ 
السمظ كعرخه كيعكذ صػرة فشية كحزارية كاقترادية كسياسية لحالة العرخ الحؼ عاش ؼيو 

 السمظ. 
ؽ.ـ( 0508 -0555فزبًل عغ كػنو سجبًل لسمػؾ مرخ ابتجاًء مغ فتخة حكع السمظ خػفػ)    

ؽ.ـ( . كنقذت عمى ججرانو  صػر االلية كاالحتفاالت 5285حتى نياية عيج الجكلة الحجيثة )
مخاء الجيشية كالسػاكب كاألعياد كمشيا االحتفاؿ بتتػيج السمظ ، كذكخت أسساء رجاؿ الجكلة مغ األ

 كاألشخاؼ ، كسجل أيزًا أسساء رجاؿ الجيغ. 
بكل تفاصيميا ، ككيؽية  ألقرخ فقج سجمت كقائع معخكة قادشإما ؼيسا يخز ججراف معبج ا    

 تخصيصو لمحخب كتشطيع الجير ، كتبيغ تمظ الشقػش شبيعة الدبلح السدتخجـ كىػ الديع. 
( كاإلشارة إلى أىع شقػس الستبعة حل تصػرهكمخا كنذأتوجافو تدسيتو كأىالبحث ) ؿكقج تشاك      

في تأسيذ السعبج كالصقػس اليػمية ، مع إلقاء الزػء عمى أىع السعابج السػجػدة في شيبة سػاء 
 أك معابج االلية كسعبج الخمديػـ ، كمعبج الجيخ البحخؼ لحتذبدػت...(جشائدية )كانت السعابج ال

 .)كسعبج االقرخ كالكخنظ(
 ة في مدينة طيبةالمعالم العمراني

مغ السطاىخ الحزارية  تعتبخ شيبة مغ أشيخ العػاصع السرخية في التاريخ القجيع بكثيخ     
 (.5)لجيشية خبلؿ عيجؼ الجكلة الػسصى الحجيثة، كاستسخت عاصسة مرخ الدياسية كاكالعسخانية

شخكؽ الذسذ حيث  رفػلػجي إلى قدسيغ الزفة الذخؾيةتقدع شيبة حدب التقديع الجغخافي كالسػ 
كالزفة الغخبية حيث قامت مجيشة  ،قامت مجيشة اإلحياء ككانت عامخة بالقرػر كالسعابج كالسشازؿ 

 (.0األمػات)
(: كانت تزع القرخ السمكي حيث مقخ الحكػمة كمشازؿ أعياف الزفة الذخؾية )مجيشة اإلحياء

قميمة  عج معخفتشا باألحياء الدكشية، كتنب معابج أمػف كمػت كخشدػ كمػنتػالببلد كنببلئيا إلى جا
 .3))مقارنًة باألبشية الجيشية

: تقع عمى بعج بزع كيمػ متخات مغ شاشئ الشيل الغخبي ية ) مجيشة األمػات (الزفة الغخب    
( كخمفو خ البحخؼ العائج لمسمكة )حتذبدػت(، كتحتػؼ عمى معبج الجي4في السشصقة الرحخاكية)
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كاف بسثابة مجافغ لسمػؾ الجكلة الحجيثة ، كيقع السعبج في شساؿ الجبانة يقع كادؼ السمػؾ ، الحؼ 
 (. 5مػاجيًا لسعبج الكخنظ بيغ تبلؿ الرحخاء الغخبية )

(، في كادؼ مشعدؿ ججب محرػر بيغ قخنو مخعى 6)ست مشصقة ديخ السجيشة في الرحخاءكاؾي    
(، كفييا مداكغ لمعساؿ الحيغ اعجكا مقابخ كادؼ السمػؾ  7كالتبلؿ الستصخفة جشػب ىزبة شيبة)

 عشج حافة الرحخاء عشج ،الغخبي مغ الشيلكفزبًل عغ ذلظ أؾيست مجيشة ىابػ التي تقع في البخ 
 (.8)الصخؼ الجشػبي مغ مجيشة األمػات

 (أىدافو المعبد  )تدميتو،
 تدــميتــو :

 في األكقاتك  ،السرخية القجيسة بيت اإللو إبخة يصمق عمى السعابج في المغ    
، لع (52)فعخفت السعابج ببيػت اآللية ،(9)ب البيت السقجس أك باب بيت اإللوالستأخخة إربى أؼ با

، أما الكيشة بداشة القمعة التي يقصشيا اإللو يكغ السعبج مكانًا لمعبادة العامة  فقط  بل كاف بكل
 .(55)بخجاـ اإللو يخجمػنو فإنيع يجعػف الحيغ كانػا 

 أىــــــدافــــــو :
، لسا عخؼ بو يخ  فغ العسارة  السرخية القجيسةتعتبخ السعابج مغ األمػر البارزة في تار      

كعجت السعابج مؤسدة ديشية ليا دكر بارز  ،(50)السرخيػف مغ شجة  تسدكيع كحبيع لآللية كالجيغ
الصاعة فقج كانت السعابج مكانًا لمعبادة كلتقجيع  ،(53) في تػجيو سمػؾ أبشاء الببلد كبارًا كصغاراً 

كاف ، (55)كىي مكانًا لبلستذفاء كالعبلج أيزاً  ،(54)كالقخابيغ كالشحكر كالػالء كالجعاء كالرمػات
، فزبًل عغ إقامة الذعائخ عبػدات كتعصييع األزلية كاألبجيةإقامة الرمػات تسشح الحساية لمس

لدج السمظ عشج تتػيجو عمى العخش أك إلقامة األعياد األخخػ كعيج االكثيخة في السعبج ، كاحتفاؿ 
ككحلظ تتجمى أىسية السعبج في كػنو السكاف الحؼ يتع التػاصل بو  كعيج أكبت كغيخىا مغ األعياد،

بيغ اآللية كالشاس حيث يعتخفػف بخصاياىع كيدتغفخكف كيتػسمػف لآللية شالبيغ الخحسة كغيخ 
ج السرخيغ إلقامة السعابج مغ اجل تخسيخ عقيجتيع بيغ الشاس ة ، كعسذلظ مغ األمػر الجنيػي

لحلظ سسيت السعابج  ،(56)عمى الجباؿ السختفعة لخجمة عساؿ السحاجخ في سيشاء فذيجكا السعابج
 . (57) ببيػت اآللية

 
 

 

 ك
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 ، ككاف القميل مشيع ججًا يذتخؾ في السخاسيعغ لع يجخمػا فشاء السعبج الخارجيإفَّ معطع السرخيي
 ألنيع كانػا يححركف مغ إفذاء إؼ مغ اإلسخار التي تكذف ليع ىشاؾ ،التي تجخػ داخل السحخاب

قجس  ؼيو بالػصػؿ إلى ؽ.ـ( الحؼ سسح لمشاس5285-5022حتى ؾياـ العيج الخمديدي)
األقجاس ، ليتدشى ليع أداء الرمػات ، كتقجيع القخابيغ  لآللية كالسمػؾ فػؽ األبخاج ، كالججراف 

ية ، كأماـ التساثيل في القاعات الخئيدة كتسثاؿ رمديذ الثاني في الكخنظ الحؼ يجعى الخارج
كمغ ابخز السياـ التي يقػـ بيا السعبج ىػ إثخاء الػعي الجيشي عشج  ،(58)باسع )سامع الرمػات( 

السرخييغ القجماء بسا كانت تحيعو مغ قرز تترل بالخمق كمثاؿ عمى ذلظ كيشة مشف 
 .( 59)قرة الخمق  لفكخ البلىػتي كتبػا القرز كمشياالسذتغميغ با

 , مراحل تطهره( نذأتو المعبد المرري )
 نــذأتــــــــــو :

اإللو حيث  يػجج بجاخموِّ كاف السعبج السرخؼ القجيع في بجاية األمخ عبارة عغ مشدؿ بجائي     
ك يطيخ الذكل األكلي لمسعبج  ،تقاـ لو الرمػات كالذعائخ ك الصقػس ك تقجـ ؼيو القخابيغ 

ك تخجع إلى عيج أحج ممػؾ األسخة  ،(02عمى بصاقة خذبية كججت في  أبيجكس )ع السرخؼ القجي
ؽ.ـ ( ك كحلظ السعبج الخاص باآللية " نيت " أليو مجيشة  0922-3522عاحا  -األكلى) حػر 

 .( 05)" سايذ " في غخب الجلتا
ل السجف حيث بيػت اإلحياء كيحيصيا سػر عاًؿ ككاف ككانت السعابج قجيسًا تبشى في داخ    

 (.00الصخيق السؤدؼ إلى السعبج يسخ في شػارع السجيشة الزيقة)
ؽ.ـ(  5582-0262ازداد االعتشاء في بشاء السعابج كتديشيا في عيج الجكلتيغ الػسصى)    

كاخح السرخؼ فكخة كترسيع السعبج مغ أسصػرة التل  ،( 03ؽ.ـ( ) 5285 –ؽ.ـ5582كالحجيثة)
كالتي تعتبخ إف تصػر السعبج السرخؼ ) مقخ اإللو ( جاء بشاًء عمى تمظ األسصػرة ال  ،(04) األزلي

أؼ إف فكخة نذػء السعابج كتصػرىا جاءت نتيجة الرتباط أىل  ،( 05عمى السفيػـ السعسارؼ )
خب مشيا ، كمحاكلة مشيع لمتغمب عمى أمػر الحياة الجنيا  مرخ بالجيغ ، كشجة تسدكيع باآللية لمتق

فكانت حخية السيشجس السعسارؼ محجكدة فمع يدتصيع تصػيخ الترسيسات  ،(06كىديسة السػت )
السعسارية إال في نصاؽ التقاليج الجيشية كاستجابة لستصمبات السخاسيع الجشائدية ، حيث كاف يمتـد 
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تة تخجع إلى أزمشة قجيسة  كىشاؾ ما يجؿ عمى ذلظ فكاف يعتسج في تخصيط السعابج إلى قػاعج ثاب
كقج تأثخت  ،( 07في تخصيط السعابج عمى كثائق قجيسة في سجبلت القرخ السمكي أك السعابج )

السعابج السرخية بالعالع األخخ كالحياة األبجية  فكانت أرضية السعبج تخمد إلى األرض ك األعسجة 
مدساء كالدقف السمػف باألزرؽ كالسدخخؼ بالشجػـ يعبخ عغ شكل تخمد إلى العشاصخ الحاممة ل

 ( .08الدساء )
إف ىشاؾ عبلقة قػية بيغ العسارة كالجيغ في مرخ القجيسة ، فكاف الجيغ السرخؼ يغمب       

، كىحا بجكره قج اثخ عمى العسارة في السقابخ  خيًا كلكشو كاف كثشيا في التصبيقعمية التػحيج نط
أف السرخييغ قج امشػا بالحياة ما بعج السػت فقامػا بإنذاء مقابخىع التي تحفع جثثيع  كالسعابج ، ف

حيث غخكب الذسذ في احتفاؿ ديشي رىيب ، لحلظ  ت تشتقل الجثث إلى الذاشئ الغخبيككان
مباني مؤقتة إما السقابخ فيي السباني التي ليا صفة الجكاـ ،  نطخكا إلى الحياة الجنيػية بأنيا

( ، كىحا ما 09العتقاد السرخييغ بػجػد اآللية في الدساء فكاف البشاء في االتجاه الخأسي)كنطخًا 
ابن لي صرحًا لعلي ابلغ األسباب  ﴿وقال فرعهن يا ىامان كرد في القخآف الكخيع قاؿ تعالى

 (.32)﴾أسباب الدمهات فأطلع إلى إلو مهسى وإني ألظنو كاذبا
تجيخ شؤكنيا كثخكتيا كمخازنيا ، كتذخؼ ىحه السكاتب تستمظ السعابج مكاتب خاصة بيا ك      

بلد إضافة إلى العشاية عمى عػائج أمبلؾ اإللية كاستثسار األراضي السشتذخة عمى شػؿ الب
كامتيازات استغبلؿ السشاجع كإعجاد حدابات السحاصيل كالسػارد التي تجمبيا كحرخ بالساشية 

  (.35)غشائع الحخكب 
 مراحــل تطـــهره :

فإذا رجعشا إلى األصػؿ التاريخية لمسعبج السرخؼ   إف السعبج السرخؼ بسخاحل متصػرة     
 (،30فشججه مدتسج مغ سؿيفة البػص أك خػص الشخيل التي كانت ترشع في تمظ العرػر )

معابج ما قبل األسخات قج انجثخت بدبب مػادىا سخيعة التمف ك لكغ الشقػش التي كججت عمى 
خذب ك العاج أشارت إلى شكل السعابج ك يسكششا أف نسيد نػعيغ مغ اليياكل ـيكل ألػاح مغ ال

ؽ.ـ( كانت السعابج 0582-0692فخبلؿ عيج الجكلة القجيسة) ،(33)الرعيج ك ـيكل الذساؿ
 ،(35(، صشعت مغ أكػاخ بديصة مغ أعػاد الشباتات )34عبارة عغ محاريب يدكشيا اإللو )
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 ،(36)لو ككل ما يسمظ مغ ذخائخ ثسيشةكيحفع في تمظ األكػاخ ادكات العبادة الخاصة بحلظ اال
كمشح عيج األسخة الثالثة أصبح استعساؿ الحجخ في البشاء عامًا كشائعًا في األىخامات ، كالسعابج 

كلع  ،(37كفي عرخ األسخة الخابعة كاف السيشجس السرخؼ قادرًا عمى بشاء معابج مغ الجخانيت )
-0465تذيج الجكلة القجيسة إقامة السعابج الزخسة إال في فتخة كاحجه خبلؿ األسخة الخامدة )

قستيا كسادت  عشجما كانت عبادة الذسذ قج بمغت ؽ.ـ ( في معبج الذسذ في أبػ صيخ 0303
في تخصيصيا عغ السعابج السرخية بذكل عاـ فيي  كمعابج الذسذ تختمف ،(38في الببلد  )

شيء رئيدي كمقجس كىػ تسثاؿ اإللو السحجػب في غخفة مطمسة ، كعػضًا عغ ذلظ  تفتقج إلى
كىكحا كاف معبج الذسذ مكذػفًا  ،(39اؾيع معبج الذسذ كسط فشاء كاسع محاط بسسخ حجخؼ)

أماـ أشعة الذسذ ، ككانت القخابيغ تقجـ ؼيو لمذسذ كفي كضح الشيار أماـ رمدىا السقجس 
عمى عكذ السعابج السرخية األخخػ التي ،(42السدمة مدكغ اإللو ) )السدمة( العتقاد الشاس أفَّ 

كقج احتػت معابج الجكلة القجيسة  ،(45حخصت عمى كجػد التسثاؿ كجعمو أىع كأقجس ما فييا)
 (.40عمى مكتبة تحفع فييا أخبار السمػؾ )

كاف السعبج عبارة عغ مبشى صغيخ مخبع الذكل ال يديج ضمعو عغ  كفي عيج الجكلة الػسصى    
ككاف يتسيد باحتػائو عمى قاعجة مغ السخمخ فزبًل عغ كجػد بعس  ،(43أربعيغ متخًا )

-0222يج أمشسحات األكؿ ) ( كمغ نساذج ىحهِّ السعابج تمظ التي تعػد إلى ع44السدبلت)
تكػف مغ فشاء كبيػ كثبلث لقاىخة ي( حيث عثخ عمى إشبلؿ معبج في شساؿ شخؽ اؽ.ـ5960

كحلظ عثخ عمى بقايا معابج مجفشيو ) إؼ تحتػؼ عمى جثث لمسػتى ( عشج أسػار  ،(45)مقرػرات
الجيخ البحخؼ الرخخية التي تتسيد بدقػؼ ترل بيشيا الدبللع الحجخية كتقػـ عمييا الفشاءات 

-5436اني )ؽ.ـ( كالث5505 -5546ذات األركقة كمشيا معبج مشتػحتب األكؿ )
 (.47(. كمعبج مشتػحتب الثالث بالجيخ البحخؼ )46ؽ.ـ()5455

اما بالشدبة لسعابج الذسذ في عيج الجكلة الػسصى كاف معبج الذسذ يتألف مغ مجخل ىػ    
ظ دىميد مغصى بدقف عبارة عغ مداحة كاسعة مدتصيمة محاشة بججاريغ مختفعيغ ، يمي ذل

الحؼ يذتسل عمى ردىة كاحجة تعقبيا ثبلث غخؼ مخررة يمي ذلظ الييكل مخفػع بعسػديغ، ثع 
لمتساثيل. يجخميا الزػء مغ خبلؿ غخؼ صغيخة مخبعة تقع أسفل الدقف . يزاؼ الى ذلظ أف 
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السعبج كاف لو بػابة ضخسة يشترب عمى جانبييا صخحاف ، يقع خمفيسا فشاء مفتػح لو ثبلث 
 (48جػانب إضافة الى السحبح السػجػد في مخكد الفشاء)

كخبلؿ فتخة حكع اليكدػس لسرخ يحكخ بعس السؤرخيغ بأنيع ىجمػا السشذئات العسخانية     
بيشسا يحكخ آخخكف إف اليكدػس قج قامػا باحتخاـ أثار الفخاعشة مغ الجكلة  ،( 49السرخية)

كعمى إؼ حاؿ فأنيع قامػا ببعس اإلعساؿ  ،(52)صى ككقخكىا كحفخكا أسسائيع عميياالػس
 (.55)ل مشفعة كال نكاد نجج ليا إؼ اثخيا لع تكغ أثارًا خالجة بل ىي خالية مغ كالعسخانية  لكش

فأصبح كسقاشعة  ،كفي عيج الجكلة الحجيثة أصبح السعبج مبشى عطيع الحجع تتقجمو البػابات     
ضخسة محاشة بدػر مغ الصػب المبغ يحجد حجكد الحـخ  ككاف يبشى عمى شكل كسائج مقعخة ثع 
محجبة كتسػجات السياه الفصخية األزلية ككاف يحسي الدقف مغ الديػؿ ىػ ميازب اسجية 

 (.53كإما البخجاف عمى جانبي البػابة  فتديشيع صػر الفخعػف كىػ يقيخ األعجاء) (،50الذكل)
ميسا اختمفت إحجاميا فأنيا تسيدت برفات كاحجة كىي كجػد مسخ  إف معابج الجكلة الحجيثة    

(، 54عمى جانبية تساثيل أبي اليػؿ كفي الصخيق مدمتاف تتقجماف كاجية باب السعبج ، كصخح )
عجد مغ  ( في نياية السعبج كيميو57أك قجس األقجاس) ( كمقرػرة56(، كبيػ أساشيغ)55كفشاء)

كمشيا مالو أكثخ مغ بيػ  ، كبعس السعابج احتػت عمى فشاءاف(58)األخخػ الجانبية القاعات
(، كالى جانب العشاصخ األساسية احتػػ السعبج عمى عشاصخ خارجية مثل الذخفة 59أساشيغ)

كالحائط  ،( كقج بشي السعبج مغ الحجخ62)عجد مغ بيػت الػالدةكالبحيخة السقجسة ككحلظ تع اضافة 
يثة مغ أىع (. فكانت إقامة السعابج لآللية  في عيج الجكلة الحج65غ المبغ)الحؼ حػلو بشي م

فتسيدت مبانييا  ،(60)انت عمى مدتػػ مغ الفخامة كالبحخالفخاعشة ، فك األمػر التي بالغ بيا
، ككانت قاعاتيا فديحة اإلرجاء لسادة كركعة السشطخ كبياء الصمةبالزخامة كسعة الحجع كمتانة ا

إما زخارؼ السعبج تسثل ابتجاًء مغ الدبللة التاسعة عذخ  ،(63أعسجة ضخسة )مقامة عمى 
إما مغ داخل السعبج فأف  ،اإلعساؿ التي قاـ بيا السمظ كىي مشقػشة عمى الججراف الخارجية 

كاف الفغ السعسارؼ السرخؼ في عيج الجكلة الحجيثة بخز بو  ،(64جسيع الشقػش تترل بالعبادة )
قاليج القجيسة أكثخ مغ الخغبة في التعبيخ عغ أفكار ججيجة ، ككاف ىحا كاضحًا سسة العػدة إلى الت

كيحكخ احج الباحثيغ إف السعابج التي أنذئت في عرخ  ،(65في الشقػش البارزة في معبج الكخنظ)



 املعامل العنرانية يف مديهة طيبة )املعابد( خالل عهدي الدولة الوسطى واحلديثة 

 ق.م(5201 –ق.م  0202)

 احثة: مها جواد نصار املهصوريالب                                                 ا. د. أميان مشخي جابر

 

   م(0200حزيران  – 20العدد )مةلحق  ةلة دراسا  ااريخيةجم 
118 

 

118 

ؽ.ـ( تأثخت بعسق الخكح الحخبية  سػاء في الترسيع  5328 -ؽ.ـ 5582األسخة الثامشة عذخ )
خفة أك السطيخ العاـ ، مثل القاعة الكبخػ السذيجة إلى الذخؽ مغ معبج أمػف السعسارؼ أك الدخ

( كمغ سسات السعبج السرخؼ في عيج الجكلة 66بالكخنظ قج صسست عمى شكل خيسة حخبية )
الحجيثة كضع قخص الذسذ ذؼ األجشحة فػؽ جسيع مجاخل السعبج كلعل تمظ الطاىخة عائجة الى 

فقج جاء في احجػ ىحه األساشيخ اف حػرس أتخح شكل قخص اساشيخ الرخاع بيغ حػرس كست 
الذسذ الكبيخ ذؼ الجشاحيغ كأستصاع اف يشترخ عمى ست كاتباعو كليحا صار يػضع قخص 

 ( .67الذسذ كاألجشحة فػؽ مجاخل السعبج كي ُتصخد األركاح الجندة مغ بيت اإللو)
ؽ.ـ ( شخأ تغيخ في الجيانة  5352 -ؽ.ـ  5367كفي عيج ) امشحػتب الخابع )اخشاتػف (      

السرخية) عبادة االلو اتػف( كفي مػقع العاصسة كىحا بجكره عكذ تغيخ في شخيقة بشاء السعابج 
فأصبحت السعابج في العاصسة الججيجة )اخيتاتػف(  رحبة مفتػحة األبشية ليتخمميا اليػاء كضػء 

معتاد في السعابج السرخية التي الذسذ  متػافقة مع العبادة الخسسية الججيجة عمى عكذ ما ىػ 
كانت قميمة الشػر كمطمسة كذلظ مغ اجل االحتفاظ بالتساثيل الشؽيدة لآللية مغ الػبار كالحذخات 

كالدبب األخخ يكسغ في إف الزػء  الحؼ  يجخل مغ خبلؿ  فتحات في الدقف أك أعمى  ،( 68)
تأثيخ جسالي يكدب تسثاؿ اإللو  الججراف كاف يتخكد عمى تساثيل اآللية كحجىا مغ اجل إف  يخمق

حيػية كبيخة ، فكاف الزػء يسذ حـخ السعبج كيشيخ تسثاؿ اإللو كحجه كيربح ما حػلو في ضبلـ 
(، كبعس مباني السعابج أؾيست خارج األسػار الخاصة بيا ألكؿ مخة كليذ في داخمو ، 69دامذ)

كقرخ ذلظ عمى ترػيخه بقخص ككحلظ اختفى ترػيخ اإللو الججيج عمى ججراف السعابج كالسباني 
الذسذ ، الف أمػف كمعشاه ) الخفي (  ال يرل اإلنداف لسقجسو بديػلة إال بعج إف يسخ بصقػس 
معقجة ؼيرل إلى أكثخ أجداء السعبج ضبلمًا ، بيشسا كاف معشى أتػف ) الطاىخ كالػاضح ( بسعشى 

 ( .72انو يسثل في قخص الذسذ الػاضح لمعياف)
 طقهس تأسيس المعبد

يتسيد تأسيذ السعبج السرخؼ بصقػس معيشة ك أكؿ تمظ الصقػس احتفاؿ يصمق عميو )        
حيث يحزخ السمظ ككبيخ الكيشة فيخكد السمظ عرًا في  ،(75)امتجاد خيط أك حبل الؿياس ( 

أرضية أركاف السػضع األربعة لمسكاف الحؼ سيقاـ بو السعبج بػاسصة مصخقة  تترل ؼيسا بيشيا 
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مػقع السعبج يحجد فمكيًا في الميمة الدابقة مغ خبلؿ تحجيج السحػر القريخ لمسعبج مغ بخيط ككاف 
ثع يقػـ السمظ بػضع كدائع األساس  ،( 70الذساؿ لمجشػب بيغ مجسػعة الجب القصبي كالجػزاء)

جيدت ليحا الغخض في كل ركغ مغ أركاف السعبج  ،( 73في حفخ نطيفة بيا شبقة مغ الخماؿ)
كأسفل ججرانو الخارجية كغالبًا ما تكػف ىحه الػدائع قخبانًا مغ حبػب كزيػت كأسفل األبػاب 

كأدكات بشاء مرغخة كقػالب بشاء مغ المبغ كالحجخ كسبائظ مغ الحىب، كاليجؼ مغ ىحا مباركة 
اآللية ليحه األعساؿ كلحساية أىل الببلد مغ الببلء الحؼ يجمبو الذياشيغ فكاف تقجيع القخباف نحرًا  

ثع ترشع أربعة قػالب ،( 74ة السعبج مغ األركاح الذخيخة كلجحب األركاح الخيخة إليو )لحساي
لصابػؽ البشاء التي يسؤلىا السمظ بالصيغ ، كتحفخ القشاة  بػاسصة محخاث أك فأس خذبي حتى يتع 
الػصػؿ إلى السياه الجػؼية ، فتسؤل القشاة بالخمل ، كيشتيي االحتفاؿ بػضع المبشات األكلى في 

 ،( 75األركاف األربعة لمسعبج كتػضع نساذج صغيخة مغ أدكات عساؿ البشاء تحت ججراف السعبج )
كتذيخ شعيخة صشع المبشة إلى إف شقذ تأسيذ السعبج يخجع إلى ما قبل البشاء بالحجخ إلى أكاخخ 

 (. 76ما قبل األسخات كبجاية األسخات)
كاخخ شقذ ،(Besen()77شي بسادة )البيدغكبعج االنتياء مغ بشاء السعبج يقػـ السمظ بصمي السب

مغ شقػس تأسيذ السعبج ىػ شقذ افتتاح السعبج حيث يقػـ السمظ بتدميع السعبج كيقجـ القخابيغ 
كاألضاحي السختمفة لراحب السعبج ككاف يجخؼ ىحا التدميع سشػيًا كيعخؼ ىحا الصقذ باسع ) 

تمظ الصقػس  ،(78انذأ السعبج مغ اجموِّ)أعصاء  البيت لديجه ( إؼ ييجؼ السعبج لراحبُو الحؼ 
كتبجأ بإشعاؿ السذاعل في فجخ اليػـ األكؿ مغ ،(79كانت تتع في فجخ ليمة رأس الدشة السرخية)

(عشجما يأتي السمظ في مػكبو العطيع ألداء ىحه السيسة كتبجأ بػضع تسثاؿ 82فرل األخت )
أتت لتذيج ىحا االحتفاؿ في  اإللو صاحب السعبج كتساثيل اآلليو ك اإلليات السقجسة التي

(كبعج إشعاؿ السذاعل يقػـ 85مقرػرة أك أكثخ ثع يقػـ السمظ بػضع الجىػف عمى تسثاؿ اإللو )
السمظ بالصخؽ عمى باب السعبج ربسا لصخد األركاح الذخيخة قبل دخػؿ تسثاؿ اإللو السعبػد إلى 

 (. 80سختمفة لراحب السعبج)بيتو كىكحا ُيدمع السمظ السعبج ثع تقجـ القخابيغ كاألضاحي ال
ككاف يتع نقر ىحه الصقػس عمى ججراف  السعبج كيتبع ىحا التكخيذ تقجيع كليسة مغ الصعاـ إلى 
الفشييغ كالرشاع الحيغ عسمػا في بشاء كزخخفة كنقر السعبج كتقجـ ىحه الػليسة أيزًا لمكيشة ككاف 
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في عبلقتو مع اآللية فيػ نفدو السمظ ىػ الذخز الػحيج الحؼ يسثل في نقػش كزخارؼ السعبج 
كاف إليًا أك ابغ إلو كعمى ذلظ كاف ججيخًا باف يترل باآللية نطخائو كبالبذخ الحيغ يحكسيع 

 ( .84ككانت ىحه الصقػس تؤدؼ أيزا عشج إضافة مبشاؼ ججيجة لسعبج قجيع ) ،(83)
 طقهس المعبد اليهمية

يا  الكاىغ االعمى لمسعبج كالشػع الثاني كانت شقػس السعبج عمى نػعيغ الشػع األكؿ يقػـ ب     
يقػـ بو عجد كبيخ مغ الكيشة  كالسػضفيغ التابعيغ لمسعبج كىؤالء يقجمػف شقػس الخجمة في 
باحات السعبج ، ككاف الغخض مغ كراء تمظ الصقػس  اليػمية ىػ إف تسشح اإللية لمسمظ الحياة 

ككانت ىحه الصقػس تبجأ قبل شخكؽ الذسذ حيث يحىب الكيشة  ،(85األبجية كالدعادة كالشرخ )
ثع  ،(86إلى البحيخة السقجسة لتصييخ أجدادىع بالساء السقجس ثع يقػمػف بتشطيف السعبج كتبخيخه)

ككانت إعساليع تشصػؼ عمى تقجيع  ،(87يقػـ حاممػ القخابيغ كمختمػ األناشيج بتقجيع مػاد القخابيغ )
مى المحػـ كالحمػيات حيث يقػـ بتقجيسيا كبيخ الكيشة في غخفة قجس كجبة مغ الصعاـ تحتػؼ ع

األقجاس إلى اإللو ، ككاف يجخؼ تشطيف السعبج يػميًا إما الديشة فكانت تػضع مخة أك مختيغ 
باألسبػع ، ككحلظ يسدح اإللو بديت الديشة ، كالحؼ يقػـ بيحه العسمية ىػ كبيخ الكيشة ، ككانت 

 (.88بخش الساء كحخؽ البخػر إماـ مقخ اآللية)صبلة الطييخة مرحػبة 
كعشج السداء تعاد نفذ شقػس الرباح ثع يغمق السعبج كيبقى الكاىغ األكبخ يخاقب تحخكات 
الشجػـ كيتجو إلى غخفة قجس األقجاس حيث يقػـ بجىغ اإللو كتغييخ مبلبدو كتديشو ثع يرمي لو 

 (89كيقجـ القخابيغ كبعجىا يغمق الغخفة كيخخج بخذػع)
 أدارة المعبد :

إف قػة كنفػذ السعابج كعمػ مكانتيا كانتذارىا يتصمب إدارة قػية لتدييخ شؤكنيا كإدارة       
أمبلكيا ، ففي عيج الجكلة الػسصى تػلى بزعة أعزاء مغ مجسع الكيشة ميسة اإلشخاؼ عمى 

كحجة إدارية أكثخ  مخازف السعبج كإعسالو الكتابية إما في عيج الجكلة الحجيثة فقج تصمب السعبج
تفخعًا مغ الدابق بدبب زيادة ثخكة السعابج كبالحات معبج أمػف في شيبة ، فالكيشة لع يدتصيعػا 

 (.92أف يقػمػا باإلعساؿ االدارية  كحجىع بل احتاجػا عجد كبيخ مغ السػضفيغ لسعاكنتيع)
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فزبًل عغ كثخة  سشتشاكؿ في الحجيث ادارة معبج آمػف كػنو اإللو الخسسي لمجكلة السرخية ،
 معابجه كخاصة في مجيشة شيبة مػضػع البحث.

كاف لسعبج أمػف جيازه اإلدارؼ الخاص الحؼ يعتبخ كزارة قائسة بحاتيا فكاف ىشاؾ مغ       
يجيخكف األراضي كخئيذ كتبة الزيعة ككتبة الحدابات كرؤساء الجشػد ، الحيغ احتمػا كضائف 

السعبػد ، ككبيخ خجامو كالسذخؼ عمى مػضؽيو ،  ىامة بجانب مشرب رئيذ الخجـ في ببلط
(، كامتمظ معبج أمػف إدارات خاصة لسخازف الحبػب كلمساشية ككاف لكل إدارة 95كرئيذ الذخشة)

فأشخؼ عمى غبلت السعبج )  ،(90مغ ىحه اإلدارات مذخفًا خاصًا بيا يكػف مغ شبقة األمخاء)
ؼ ) مجيخ الحقػؿ كاألراضي الرالحة رئيذ قصعاف الساشية ( إما الحقػؿ فكانت تحت إشخا

لمدراعة ( ، ككضعت السحاصيل تحت إشخاؼ ) رئيذ مخدف الغبلؿ السددكج( كخديشة السعبج 
 (. 93تحت إشخاؼ )مجيخ الخدانة( )

كاف في معبج أمػف ) كبيخ كتاب ( عالي السقاـ يشاط بو أمداؾ سجل ألمبلؾ السعبج ، كنطخًا     
كالتخميع في معابج الجكلة الحجيثة أصبح لدامًا إف يكػف لئللو إدارة مباٍف الستسخار إعساؿ البشاء 

خاصة بو تذخؼ عمى جسيع األشغاؿ ، كلحفع الشطاـ في السعبج كفي أمبلكو كاف لئللو قػتو 
 (.94العدكخية الخاصة بو كفييا صغار الزباط ككبارىع ، كلو سجغ خاص بالقزايا الجنيػية )

 ـد في مدينة طيبةأنـــهاع المـــعابــــ
 معابد اآللية :  -اوالً 

كىي السعابج التي تع بشائيا بأمخ مغ السمظ مغ اجل إالليو كالسيشجس الحؼ يقػـ بالبشاء يخمج  
ذكخه ، كبعج االنتياء مغ البشاء تقاـ احتفالية كبيخة مميئة بالخقز كالغشاء كالسػسيقى كتقجيع 

 ( .96شيبة  المحاف كخسا لآللية آمػف )كسعبج األقرخ كالكخنظ في  ،( 95القخابيغ )
 المعابد الجنائزية :  -ثانياً 

كىي السعابج التي شيجت مغ قبل السمػؾ كي تمحق بسقابخىع لزساف استسخارية تقجيع القخابيغ 
(، كسعبج الجيخ البحخؼ غخبي شيبة الحؼ 97كاألضاحي كالرمػات كاألدعية ليع بعج السػت )

( كمعبج الخمديػـ  الحؼ بشاه رمديذ الثاني ) ؽ.ـ5468-5492قامت بتذييجه حتذبدػت )
 ( .98ؽ.ـ( قخب معبج الجيخ البحخؼ ) 5092-5004
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 : اآلليةمعابد 
 معبج شػد  -1

-ؽ.ـ0534الػاقع جشػب األقرخ كالحؼ يخجع إلى عيج األسخة الحادية عذخ )        
ؽ.ـ ( كلع تذيخ السرادر في عيج إؼ ممظ تع بشائو بل اكتفت باإلشارة إلى انو بشي 0222

بسشاسبة احتفاؿ يػبيل احج السمػؾ ، كىجـ في عيج سشػسخت األكؿ كأؾيع مكانو معبج عمى شخاز 
يتألف مغ مجخل كردىة مدتصيمة يعتسج سقفيا عمى أربعة أعسجة كتمييا قاعة  ، (99السعبج القجيع )

مغ شخفييا ، كانت تكتشفيا أربع قاعات كفي نياية السعبج ىشاؾ  ،تتػسصيا مقرػرة مفتػحة 
خسذ غخؼ تشفتح أبػابيا باتجاه القاعة الػسصى ، كىحا يعشي أف القاعة األساسية لمسعبج مكػنة 

 (522ة كقاعة تتػسصيا السقرػرة السفتػحة)مغ تدع غخؼ جانبي
 معبج األقرخ  -2

عخؼ معبج األقرخ بالغة السرخية القجيسة ))أبت رسيت(( أؼ ))أبت الجشػبية (( ككانت    
تشصق )أبت( في عيج الجكلة الحجيثة )أبي( كاذا سبقيا اداة التعخيف السؤنثة )تا( تربح ) تابي( 

كسسي باألقرخ   ،التحخيف شبيًا باسع مجيشتيع شيبة كىي الكمسة التي كجج األغخيق فييا بعج
ندبة إلى مجيشة األقرخ )كاألقرخ جسع تكديخ لكمسة قرخ كقج أشمقو العخب عمى السجيشة حيغ 

 ،(. يقع معبج األقرخ في البخ الذخقي مغ مجيشة شيبة 525بيختيع عسائخىا الكبخػ فعجكىا قرػرًا)
كيخجع تاريخ تأسيذ معبج األقرخ إلى  ،(520قجـ) 585قجـ ، كعخضو  853كيبمغ شػلو 

كاالحتساؿ ،(523في عيج امشحػتب الثالث)كؿ يخجع إلى األسخة الثامشة عذخ احتساليغ االحتساؿ األ
(، كلكغ كججت  524األخخ في الشرف األكؿ مغ األسخة التاسعة عذخ  في عيج رمديذ الثاني)

حيث كجج اسع السمظ  (،525)عذخاثأر ألساسات معبج مغ الحجخ تخجع إلى عرخ األسخة الثالثة 
ؽ.ـ (، كرغع انو لع يعخؼ شكل كحجع السعبج الحؼ كاف  5759-5763سبظ حتب الثالث ) 

 (.526قائسا قبل معبج األقرخ لكغ ال يسكغ إف نشكخ كجػد اثار معبج أخخ سبق األقرخ)
ر كيعتبخ معبج األقرخ مغ أعطع اثا ،كخرز السعبج لعبادة ثالػث شيبة أمػف كمػت كخشدػ 

عمى ارض مكدػة  ،شيبة ، بشاه امشحػتب الثالث  في الجية  الجشػبية الغخبية مغ السجيشة 
كججراف مغ الحىب الخالز ، كأبػاب مغذاة ، كصخكح  ،بالفزة ككضعو عمى فخاش مغ بخػر 
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( ثع أكسل نقػشو تػت عشخ أمػف  كحػر محب ، 527تبلمذ الدساء كتختمط بالشجػـ اإلليية)
(. كيخخج مغ مبعج األقرخ 528ج مغ الجشػب الغخبي إلى الذساؿ الذخؽ)كيتجو محػر السعب

( ، 529شخيق يؤدؼ إلى معبج الكخنظ ، كقج ازداف ىحا الصخيق بتساثيل أبػ اليػؿ عمى الجانبيغ )
كقج دلت الحفائخ الحجيثة عمى إف ىحه التساثيل ليدت تساثيل كباش  إنسا تساثيل السمظ في صػرة 

 ( .552أبػ اليػؿ )
 55متخا كعخضو  57شػلو  ،كقج أضاؼ رمديذ الثاني إلى ىحا السعبج  فشاء خارجي كاسعًا     
كأقاـ قاعة لؤلعسجة العطيسة كانذأ بػابة ضخسة ذات بخجيغ ىائميغ صػر عمييسا  (،555) متًخا

لػردؼ كاف بياؤىا يرل إلى ككضع مدبلت مغ الجخانيت  ا ،(550جسيع كقائع معخكة قادش)
، كأيزا صشعت فجػات كبخػ لػضع ساريات شجار في الحجائقالدساء، كزرعت األ

ككحلظ  كديت ججرانو  بسشاضخ ترػر انتراراتو في فتػحاتو كمعاركو الحخبية  ،(553اإلعبلـ)
كالسدمتاف  ،(555(، كيحتػؼ الفشاء عمى عجد مغ التساثيل الزخسة)554عمى الحيثييغ كاألسيػييغ)

في ميجاف الكػنكػرد في باريذ  إما الثانية فبل تداؿ التي زيشتا معبج األقرخ تػجج أحجاىسا أالف 
عشجما  ،(. ككاف أىع عيج ديشي يقاـ  في معبج األقرخ ىػ عيج ) أكبت (556قائسة إماـ السعبج)

تشقل السخاكب السقجسة حاممة اآللية في احتفاؿ رسسي مغ الكخنظ إلى األقرخ ثع 
األعسجة الزخع كىػ مغ أىع  كنقذت صػر االحتفاالت عمى الججراف في بيػ،(557العػدة)

 (.558السسيدات األخاذة لسعبج األقرخ)
( عبجًا 0603كيتبيغ ثخاء السعبج مغ خبلؿ عجد العبيج الحيغ يعسمػف ؼيو فقج بمغ عجدىع)    

( رأس، كحلظ في 079كخادمًا كانػا يعسمػف تحت إمخة الكيشة إما عجد القصيع كاألغشاـ كالحبائح) 
الحؼ كاف يكدػ  خذب األرز كالشحاس كالحىب الخالزالسػاد السدتخجمة في البشاء مشيا 

 (. 559بشاء ككحلظ األبػاب)عشاصخ ال
مغ خبلؿ ما سبق يتزح اىتساـ السرخييغ بعقيجتيع الجيشية كشجة تسدكيع بخجمة السعابج التي    

ىي بشطخىع الػاسصة التي تخبصيع باآللية ككحلظ تجؿ عمى قػة اقتراد مرخ في تمظ الفتخة 
ميا تؤثخ عمى الػضع كعطستيا مغ خبلؿ اليبات كاألمػاؿ كالغشائع التي تحىب لمسعبج مسا جع

 االقترادؼ كارباؾ خديشة الجكلة .
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 كصػػف السػػعبػػج
يقع مجخل السعبج  ،(502يتسيد معبج األقرخ بخشاقة العشاصخ السعسارية كرىافتيا كسبلستيا )    

قجما مغ الذساؿ لمجشػب ،  548في الصخيق السػازؼ  إلى فشاء امشحػتب الثالث كيبمغ عسقو 
(، كىػ عبارة عغ فشاء متدع محاط مغ ثبلثة  جػانب 505لذخؽ لمغخب)قجما مغ ا 584كعخضو  

كمغ ،(500برفيغ مغ األعسجة عمى ىيئة حـد سيقاف البخدؼ ذات تيجاف عمى شكل بخاعسو )
في أربعة صفػؼ في كل  ،عسػد 30الفشاء يتع الجخػؿ إلى صالة األعسجة التي تحتػؼ عمى 

لى حجخة تحتػؼ عمى ثسانية أعسجة ، كفي الجانب كاحج مشيا ثسانية أعسجة، كمغ صالة األعسجة إ
الجشػبي مشيا كاف ىشاؾ باب مػصل إلى ـيكل السعبج عغ شخيق تجػيف أؾيع عمى جانبيو عسػد 

كالخسػـ التي عمى الججراف كانت تسثل مػكب امشحػتب الثالث كىػ متػجيًا  ،(503مغ الجخانيت )
إما   ،(504السخاكح  كرجاؿ الحاشية كالعداكخ)لعبادة أمػف كبرحبتو الكيشة كالسػسيقيػف كحاممػ 

ككاف سقف الغخفة مدتشج ،(505الحجخة األخخػ فيي الدبب في بشاء السعبج كىي حجخة الػالدة )
(،كنقذت عمى الحائط الغخبي أسصػرة السػلج اإلليي 506عمى ثبلثة أعسجة مغ البخدؼ السقفل)

كىشاؾ حجخة تحتػؼ عمى ثبلث أعسجة يتع الػصػؿ مغ خبلليا إلى ـيكل قجيع كاف  ،(507لمسمظ)
في األصل صالة بيا أربعة أعسجة ، كالخسػـ التي كججت  تسثل القخابيغ التي يقجميا السمظ لئللو 
آمػف ، كمغ ثع يتع الجخػؿ في صالة ثانية كىي حجخة مخبعة صغيخة ذات أربعة أعسجة ، 

ت تسثل امشحػتب الثالث كىػ يعانق أمػف ، كغيخىا مغ السشاضخ التي مثمت كالسشاضخ التي سجم
 ( .508الكيشة كىع يحزخكف القخابيغ في أكاني جسيمة ليا رؤكس كباش)

 معػػبػػج الكػػخنػػػػظ -3
سػت اػ _ىحا الحؼ يعج االماكغ (  -ذكخ الكخنظ في المغة السرخية القجيسة ) أبت       

عة االماكغ عمى القػائع السمكية ( كرد ىحا االسع في عيج الجكلة الػسصى كمعشاه)الحؼ يقػـ بسخاج
عمى ججراف مقرػرة سشػسخت األكؿ ثع تغيخ االسع في عرخ الخعامدة إلى ) اجل األماكغ 
السختارة (،ككحلظ أشمق عميو ) يػف سسع ( أؼ )يػف ىميػبػليذ الجشػبية ( كفي العرخ 

 (.509األرض ( )اإلغخيقي أشمق عميو ) الدساء فػؽ 
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ضيخت  نػاة معبج الكخنظ األكلى في عيج الجكلة القجيسة ، كزاد االىتساـ بالسعبج  في عيج الجكلة 
الػسصى  مع عمػ شأف اإللو آمػف إلو شيبة ، كلع يخضى بعجىا بغيخ مكانة اإللو األكؿ لسرخ 

كخشدػ كىع ثالػث بأكسميا كبؿية اآللية تجكر في فمكو ، كقج خرز السعبج لعبادة آمػف كمػت 
 (.532شيبة )

في القدع الذخقي مغ مجيشة شيبة ، عمى  ،( 535يقع معبج الكخنظ عمى الزفة اليسشى لشيخ الشيل )
كيمػ متخ شسالي معبج األقرخ ، ؼيكػف مػقع األقرخ في جشػب الكخنظ  كيرل بيغ  0بعج 

( ، كارتفاعو 533) ( ، يبمغ محيط معبج الكخنظ ثبلثة عذخ استاديا530السعبجيغ شخيق الكباش )
خسدة كأربعيغ ذراعًا ، كسسظ األسػار أربعة كعذخكف قجمًا كيعتبخ الكخنظ مجيشة شاسعة مدخخفة 
عمى ىيئة مذبكات تتجاخل فييا أبخاج الرخكح كالبػابات الذامخة  كالسدبلت السشتربة كأبياء 

ج عمى كرع األساشيغ كالجىاليد الدخية كمقاصيخ قجس األقجاس السطمسة كميا عشاصخ تذي
كقج أشمق السرخييغ عمية السكاف الحديب كاعتبخكه أكـخ بيػت  ،(534الذعب السرخؼ القجيع )

العبادة كأقجسيا ، ككاف الكخنظ السكاف السخرز لئللو أمػف رب األرباب ، ككاف الفخاعشة 
يمجئػف إلى معبج الكخنظ لتمقي األكامخ كالػحي قبل خخكجيع ألؼ معخكة مغ اجل تػسيع رقعة 
مرخ كقيخ األعجاء ، كأصبح الكخنظ رمدًا لػحجة مرخ الجيشية كالدياسية  لفتخة شػيمة مغ 

 (535الدمغ)
ؽ.ـ ( حدب ما   0575-0652كتػجج إشارة تخجع  تأسيذ معبج الكخنظ إلى األسخة الثالثة)  

كقج أؾيست في السعبج مشح الجكلة القجيسة شعائخ عبادة  ،(536كرد في قائسة ) حجخ األججاد()
مػنتػ اإللو السحمي، اما في عيج الجكلة الػسصى فػجػده كاف في عيج انتف الثاني  أمخ مؤكج  

كاف فخاعشة الجكلة الحجيثة كما تبلىا مغ العرػر كالحكاـ  ،(537كقج أشمق عمية )مدكغ أمػف ()
إضافة ممحقات لو  كبحلظ فيػ ال يسثل كحجة معسارية جسيعيع اشتخكػا في بشائو كتػسيعو ك 

كتغصي معابج  ،( 538تخزع لترسيع كاحج ، بل ىػ مجسػعة معابج أؾيست في أزمشة مختمفة)
الكخنظ مداحة تاريخية  تبجأ مغ األسخة الحادية عذخ كتشتيي بالعرخ الخكماني ، كيسكغ كتابة 

فيػ يعتبخ سجبًل كاؼيًا لتاريخ مرخ حيث  ،(539تاريخ مرخ  اعتسادا عمى تاريخ  معابج الكخنظ )
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سجمت عمى ججرانو حػليات السعارؾ الحخبية ، ككحلظ السشازعات بيغ إفخاد البيت الحاكع ، ككاف 
 (.542أيزا سجل لمتصػر الدمسي في الببلد)

 معابج الكخنظ 
 معبج أمػف:    -أ 
ه العجيج مغ السمػؾ السرخييغ يعج معبج أمػف مغ اكبخ السعابج السرخية حيث ساىع في بشاء     

إما بإضافات أك بإقامة مباني مشفرمة داخمية كقج كاف في األصل مبشى صغيخًا أؾيع في عيج 
ؽ.ـ( ،  5552 -5508( كأكؿ مغ كسعو بذكل ممحػظ تحتسذ األكؿ عاـ )545الجكلة الػسصى)
ج أخخػ كبحيخة ( متخًا محاط بأسػار ضخسة ، كيػجج داخل السعبج معاب528×362كتبمغ مداحتو)

(، كيتسيد السعبج بػجػد بخج أك بخجيغ إماـ بشاية السعبج ثع يميو مسخ شػيل يتػزع عمى 540مقجسة)
كل جانب مشو عذخكف تسثااًل لحيػاف لو رأس الكبر كجدع أسج كيعج ىحا الحيػاف رمدًا لئللو 

أربع فجػات كيشتيي السسخ ببخجيغ يتػسصيسا  مجخل السعبج ، كتػجج في كل بخج  (،543آمػف )
 (.544خررت لمدػارؼ الزخسة التي تحسل األعبلـ في أياـ االحتفاالت)

( متخًا  كيحتػؼ السعبج عمى ست بػابات 80×522كيؤدؼ السجخل إلى فشاء  تبمغ مداحتو )    
(،بشيت في كل جانب مشو سفيشة تستج عمى اسصػانات ضخسة كفي كسط 545كأفشية متعجدة)

الزخسة كتستج باتجاه محػر السجخل كتشتيي الداحة ببخج ثاني  الداحة أؾيع صفاف مغ األعسجة
تأتي بعجه األعسجة السقجسة الخاصة باالحتفاالت ، كفي نياية القاعة تػجج غخفة السعبج الخئيدية 
أك قجس األقجاس التي تزع تسثاؿ اإللو ، كتستج كراء ىحه الغخفة عجة غخؼ لخدف تساثيل اآللية 

يتسيد معبج أمػف بزع اكبخ عجد مغ األعسجة ؾياسًا الى العالع ،(546)كأدكات السعبج كحاجاتو 
ك شغمت مداحة  ،(547القجيع كالحجيث  كقج سسيت تمظ األعسجة ) قاعة األعسجة العطسى ()

كيبمغ ارتفاع  ،( 549عسػد) 534ككانت أعسجة عالية كضخسة تطع  ،( 548)0خسدة اآلالؼ ـ
، أما األعسجة في الجانبيغ فيبمغ  3،37مشيا  ـ ، كقصخ كل 05االثشي عذخ عسػدًا في الػسط 

( كشػؿ القاعة 555كقج غصيت بالشقػش البارزة الييخكغميؽية) ،(552ـ )53ارتفاع الػاحج مشيا 
 ،(553كقج تع بشاء تمظ القاعات العطسى في عيج أمشحػتب الثالث) ،(550ـ)5ـ إما عخضيا 523

ثع تػاصل في عيج رمديذ األكؿ ثع  بيشسا يحكخ احج الباحثيغ انو تع بشاءىا في عيج حػر محب 
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ككاف عجد العامميغ في السعبج يرل خبلؿ ساعات اليػـ ،(554سيتي األكؿ ثع رمديذ الثاني )
الػاحج إلى مئات بل باأللػؼ  ككانت ثخكة أمػف كاضحة  فقج فاقت شيبة كل مغ مشف 

 ( .555كىميػبػليذ في ثخكات معابجىا)
 معبج خػندػ   -ب 

ػ داخل الدػر الخارجي السحيط بسعبج الكخنظ في الداكية الجشػبية الغخبية يقع معبج خػند      
مشو كيتجو جشػبًا ، كقج اؾيع ىحا السعبج مغ اجل اآللو خػندػ العزػ الثالث مغ ثالػث شيبة 

قجما  33قجـ ، كسسكو   525قجـ كعخضو  59السقجس ، يتكػف معبج خػندػ مغ صخح ارتفاعو 
إلى عرخ األسخة العذخيغ في عيج رمديذ الثالث كأتسو حخيحػر كيخجع تأسيذ السعبج ،(556)

(، كلع يكغ السكاف شاغخًا مغ قبل بل كاف ىشاؾ معبجًا 557أكؿ ممػؾ األسخة الحادية كالعذخكف)
أخخ أؾيع قبمو كانجمج مع معبج خػندػ ، كيجخؼ محػر السعبج مغ الجشػب إلى الذساؿ كيتقجـ 

ش يؤدؼ إلى صخح  تحمى كاجيتو أربع ساريات كيتػسصُو السعبج شخيق يػجج بو تساثيل الكبا
مجخل مغ الجخانيت الػردؼ، كيذتسل عمى فشاء متدع يكتشفو صفاف مغ األعسجة السدتجيخة كىي 
اعسجة غميطة كقريخة تيجانيا عمى شكل بخاعع البخدؼ السقفػلة كيتع الػصػؿ مغ خبللُو الى بيػ 

ية أعسجة ، أربعة مشيا في الػسط كىي عمى شكل (،كاستشج سقف البيػ عمى ثسان558األساشيغ)
زىخة مشفتحة كأربعة عمى جانب الرالة كىي كالبخعع السقفل ، إما السشاضخ التي كججت في ججراف 

الرالة تخجع إلى أياـ رمديذ الحادؼ عذخ مع الكاىغ ) حخيحػر(  الحؼ اغترب مشو الحكع   
تػجج مقرػرة الدكرؽ السقجس تتػسط قاعة كمغ كراء ذلظ ،(559كىسا يقجماف العصايا لآللية )

 .(562كبيخة مدتصيمة تحتػؼ عمى قاعات كدرج)
 56أعسجة لكل مشيا  4كعشج الجخػؿ مغ الباب الجشػبي لمسعبج الى صالة األعسجة ىشاؾ     

 (.565ضمع كفي الشياية الذسالية يػجج سبع مقاصيخ تحػؼ نقػش لخمديذ الثالث كالخابع )
 كأكبتمعبج أكزيخيذ   -ج

يقع غخب معبج خػندػ كبسبلصقة صخحو ، كيفتح ىحا السعبج عشج الصمب  كيتع الجخػؿ إليو     
مغ الجانب الغخبي حيث يػجج ركاؽ بو عسػداف كيجخل الزػء بػاسصة مشافح  كبجاخمو أعسجه ، 
كخمف الخكاؽ تػجج صالة  في كل جانب مشيا حجخة . كالسشاضخ التي نقذت عمى ججراف السعبج 
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سثل سخيخ أكزكريذ كىػ ميت مرحػب بأيديذ ك نفتيذ ، ككحلظ مطاىخ كالدة حػرس ، ت
 ( .560كيػجج قبػ في أسفل السعبج مترل بسعبج خػندػ  بػاسصة مسخ سفمي)

 مػػعبػػج مػػػػػت  -د
(، يقع السعبج في نياية شخيق 563كخس ىحا السعبج مغ اجل االلية )مػت( زكجة االلو امػف )  

الحؼ يبجأ  مغ الرخح العاشخ مغ مجسػعة السباني  الجشػبية بالكخنظ كيحيصو  الكباش الذخقي ،
مغ الذخؽ كالجشػب كالغخب البحيخة السقجسة ، كفي داخل الدػر يػجج معبجيغ صغيخيغ تع 
بشائيسا في عيج الخعامدة احجىسا يقع في الداكية الذسالية الذخؾية مغ الدػر ، كاألخخ في عيج 

 (.564في الداكية الجشػبية الغخبية بسبلصقة البحيخة السقجسة)رمديذ الثالث كيقع 
تع بشاء معبج مػت عمى يج الفخعػف امشحػتب الثالث  ككحلظ قاـ سيتي األكؿ ببعس اإلعساؿ  

ؼيو ، إضافة إلى إعساؿ التخميع التي أجخىا رمديذ الثالث ،  كعشج الجخػؿ مغ باب السعبج  
بذ الغخيب الذكل يتسثل بييئة قـد مخيف ذؼ لحية إلو يبلحع عمى جانبية مشطخ ) لآللية ( 

)الشداء كالػالدة كالديشة( ، كبعج  تجاكز الباب ىشاؾ فشاء كبيخ مكذػؼ  في مشترفو صفاف مغ 
األعسجة بكل صف خسدة أعسجة ، كىشاؾ باب أخخ مخخب مغ عيجؼ الخعامدة كالبصالسة كيأتي 

سػد ألمشحػتب الثالث  كاخخ لئللو سخست ، كبعج بعجه فشاء يحتػؼ عمى تساثيل مغ الجخانيت األ
الفشاء تأتي صالة األعسجة لمسعبج ، ككاف بيا ثسانية أعسجة عمى شكل بخعع البخدؼ ، كخمف 

 (.565الرالة يػجج الييكل كبعجه تأتي الحجخات الرغيخة)
 معبج بتاح كحاتحػر  -ق

يخ بسبلصقة الدػر السبشي مغ المبغ يقع ىحا السعبج عشج الجية الذسالية مغ معبج آمػف الكب     
السحيط بالسعبج ، تؤدؼ إلية خسذ أبػاب عمى األقل اثشاف يعػداف إلى عيج حتذبدػت ، كثبلثة 
يعػداف لعرخ البصالسة اثشيغ مشيسا قج محيت خخاشيذيسا اما الثالث كاف يؤدؼ إلى فشاء بو 

بيشيسا ججراف حاجبة ، كبعجه  أربعة أعسجة ذات تيجاف تسثل زىخة المػتذ مشفتحة ، كترل ما
يأتي الرخح الحؼ إقامة تحػتسذ الثالث كالحؼ يؤدؼ إلى فشاء بو عسػداف كفي الفشاء ثبلث 
محابح كاحج يعػد إلى تحػتسذ الثالث ، كالثاني في الجية الجشػبية يعػد ألمشحػتب األكؿ إما 

 (.566الثالث كحلظ) الثالث ال يػجج عمية نقػش سػػ رسػـ تعػد لمبصالسة كلعيج تحػتسذ
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 مػػعبػػج مػػػنتػػػ -ك
أقاـ ىحا السعبج  ،(567يقع معبج مػنتػ ) الو الحخب (  في الجية اليدخػ مغ معبج الكخنظ )   

أمشحػتب الثالث  كبشى إمامو  بػابة كمدمتيغ  مغ الجخانيت األحسخ ، ككانت أعسجة السعبج ذات 
سخست إلية الحخب كزكج مػنتػ ، ككجج تسثاؿ  إضبلع كثيخة ، كاحتػػ السعبج عمى تساثيل لئللية
 (.568أخخ ألمشحػتب الثالث حفخ في صػرة أبػ اليػؿ)

 كضػػػػػع معػػػػبج الكػػػػػخنظ عػػػػجد مغ السدػػػػػبلت 
 السدبلت 

السدمة عبارة عغ كتمة كاحجة مغ الحجخ الجخانيت الػردؼ) السجمػب مغ اسػاف( بجػانب تسيل    
(، ككانت تكدػىا صفائح مغ البخند السحىب اك مغ 569ركتيا بيخيع مجبب)الى الجاخل كتشتيي ذ

خميط الحىب كالفزة كتحمى جػانبيا بشقػش في خط ىيخكغميفي  تدجل عمييا مغ قاـ بأنذائيا  
 ككحلظ ضست السدبلت صػر تسثل تقجيع السمظ القخابيغ لبللو آلمػف 

كفي جػانبيا تقاـ تساثيل قخدة تحي كاؾيست السدبلت عمى قاعجة مكعبة مغ حجخ الجخانيت ،  
الذسذ عشج شخكقيا كعشج غخكبيا ، تسثل السدمة رمدًا تقجـ لو العبادة كالقخباف ، كتتسيد بجساؿ 
ندبيا كرشاقة شكميا كتدامييا في الفزاء ،كأنيا رسالة مغ األرض إلى الدساء ، كعادة كانت 

السمكي كتختمف السدبلت في اشػاليا كأكزانيا  تقاـ مدمتاف متساثمتاف أماـ السعبج في أعياد اليػبيل
(. كضع معبج الكخنظ عجد كبيخ مغ السدبلت لع 572عمى انيا زادت شػاًل ككزنًا مع مخكر الدمغ)

يبقى مشيا قائسًا في مكانو غيخ مدمتيغ إحجاىسا لتحػتسذ األكؿ كاألخخػ لحتذبدػت  بمغ ارتفاع 
أما حتذبدػت فقج انذأت مدمتيغ مغ (، 575شغ ) 543ـ ككزنيا 03مدمة  تحتسذ األكؿ 

الجخانيت الرمج، قدسيسا العمػؼ مغ الحىب الخالز، مغ اجل  ىيبة امػف ك مغ اجل سيادة 
يسشتو، كاؾيست السدمتاف داخل قاعة األساشيغ ، بيغ الرخح الخابع كالخامذ ككانت  الكخنظ ـك

اف كضع تمظ السدمتيغ ىحه القاعة مخررة لبلحتفاؿ بتشريب السمظ اك بعيجه اليػبيمي، كك
عسل شجيج الرعػبة كيعتبخ مفخخة لسيشجسيغ شيبة ، ككاف ارتفاع السدمة الذسالية ثبلثيغ متخًا ، 

 ( . 570اما السدمة الجشػبية فيي محصسة كتػجج بقاياىا عشج مجخل السعبج كقخب البحيخة السقجسة )
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 المعابد الجنائزية
عمى شػؿ الحجكد الرحخاكية لمزفة الغخبية مغ نيخ الشيل في مجيشة  بشيت السعابج الجشائدية    

كتعتبخ السعابج الجشائدية   ،(573شيبة ، ككانت ىحه السعابج مشفرمة عغ السػاقع الحؿيؿية لسقابخىع)
ككانت السعابج الجشائدية تقاـ  ،(574تصػر لسعبج القخابيغ الحؼ كاف مػجػدًا بسباني السراشب )

لذخؾية أك الذسالية  مغ األىخامات كمترمة بسشحجر مائل أك شخيق صاعج لو قجيسا عشج الجية ا
تقجـ  بيا الصقػس الجشائدية لمسمظ الستػفى  ،(575دىميد مقاـ عمى حافة األرض السدركعة )

كأقجميا )معبج ىـخ سشفخك بسيجكـ مغ األسخة الثالثة ، كمعبج ىـخ خفخع ) العمػؼ كالدفمي كاألخيخ 
نيت ( كمعابج األىخامات األخخػ التي أؾيست في عيج األسخة الخامدة كالتي يعخؼ بسعبج الجخا

 . (576اكسخرع ( بأبي صيخ) –كارع (، )كنى  -رع( ، )كنفيخ -تعػد ) سحػ
إما السعابج الجشائدية في عيج الجكلة الػسصى فبل تجلشا اآلثار عمى ما يػضح شبيعة تمظ     

السعابج كصػرتيا كلعل نجرة السػاد السكتػبة عغ تمظ السعابج عائج إلى السػاد السدتخجمة في بشائيا 
كانت ف ،( 577فقج بشيت مغ الصػب المبغ بجاًل مغ الحجخ السدتخجـ في عيج الجكلة القجيسة )

خخبة كميجمة  ) كسعبج أمشسحات الثالث( بيػارة كمعبج مشتػحتب )معبج األمػات( بالجيخ البحخؼ 
(578.) 

) بقرػر مبلييغ الدشيغ (ألف ترسيسيا عبارة عغ )قرػر( كفي عيج الجكلة الحجيثة تدسى 
مج كلكي تخ ،(579الكا() –لآللية كالسمػؾ، اؾيست كي تكػف مخكد ديشي لخكح )االلية كالسمػؾ 

ذكخػ السمظ ، فزبًل عغ اف الخكح اصبحت بحكع جػىخىا الججيج قادرة عمى مفارقة القبخ 
 (.582كالسجيئ الى السدار فمع يعج ىشاؾ ضخكرة في التراؽ مكاف تقجيع القخابيغ بالسقبخة )

شيجت السعابج عمى الذاشئ الغخبي لمشيل كسعبج الخمديػـ الحؼ بشاه رمديذ الثاني كالجيخ البحخؼ 
(. 585ؼ بشتو حتذبدػت كمعبج رمديذ الثالث بسجيشة ىابػ كمعبج سيتي األكؿ بالقخنة )الح

كتسيدت السعابج الجشائدية بػجػد  صخح  ثع يميو الفشاء الكبيخ كمغ ثع بيػ األساشيغ كيأتي بعجُه 
(. كمغ شقػس السعبج الجشائدؼ ىػ الجمج كالسصابقة بيغ 580عجد مغ الحجخات  ثع قجس األقجاس)

كالسمظ ، إؼ إف كل ممظ متػفى يتحج بذكل مغ اإلشكاؿ مع اآللية  خاصة )اكزيخيذ ،  اآللية
كرع ، كأمػف ( ففي الجكلة القجيسة كاف السمظ يشجمج مع اإللو اكزيخيذ  كفي أحيانًا أخخػ يجمج 
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مع اإللو رع ، إما خبلؿ الجكلة الحجيثة فكاف أمػف ىػ أىع اآللية لسمػؾ مرخ، فكاف قجس 
ػف يػجج في  مشترف الجدء الخمفي لمسعبج ، ككحلظ خررت مقرػرة لمسمظ الستػفى أقجاس أم

قخب قجس أقجاس اكزيخيذ ، كيػجج لػح  باب كىسي  تقجـ بو القخابيغ مغ شعاـ كشخاب إلى ركح 
كاف االختبلؼ بيغ السعابج الجشائدية التي أؾيست بالبخ الغخبي مغ  ،( 583)الكا( ) السمظ التػفي
سعابج التي أؾيست بالبخ الذخقي مشيا ، ىػ إف األكلى قج أؾيست مغ اجل السمظ كىػ شيبة كبيغ ال

الحؼ يقػـ ببشائيا مغ اجل تقجيع القخابيغ كالؿياـ بالصقػس الجيشية لخكح السمظ الستػفى السجفػف في 
 ( .584مقبختو ، إما معابج البخ الذخقي فقج خررت كأؾيست مغ اجل اآللية )

 يةأىم المعابد الجنائز 
 معبج مشتػحتب ) معبج االمػات(   -5

شيج مشتػحتب معبجه الجشائدؼ عشج حزغ جبل مغ جباؿ شيبة الغخبية ، كالسعبج عبارة        
عغ مدصحيغ ضخسيغ يمي أحجىسا اآلخخ كيػصل بيشيسا أحجكر صاعج كعمى جانبيو اشجار 
األثل كالجسيد ، كأؾيع السعبج فػؽ قاعجة كديت كاجيتيا بالحجخ الجيخؼ ، كيتقجـ القاعجة صفيغ 

يتػسصيا أحجكر صاعج يػصل إلى الدصح الثاني كىػ عبارة عغ قاعجة ضخسة  مغ األعسجة
(كيحيط بيحه القاعجة 585مخبعة يقػـ فػقيا ىـخ صغيخ ،ككخس ىحا الجدء مغ السعبج لئللو مػنتػ)

عسػد كىي مثسشة الجػانب ،بعج ذلظ يتع الػصػؿ الى صالة  542بيػ لؤلعسجة يتكػف مغ 
عمى عذخ صفػؼ ، كفي نياية الرالة كجج مذكاة  عسػد قدست 80ضخسة يحسل سقفيا 

 (586خرز لتسثاؿ السمظ مشتػحتب)

 معبج الخمديػـ   -0
يقع معبج الخمديػـ عشج الزفة اليسشى لشيخ الشيل كقج شيج مغ قبل رمديذ الثاني كيعتبخ      

سعبج ببػابة  ثع (، كيعتبخ نسػذجا لسعابج الجكلة الحجيثة . يبجأ ال587نسػذجًا لسعابج الجكلة الحجيثة )
فشاء بو صفاف مغ األعسجة ثع فشاء أخخ  بو  أكتاؼ  عمى ىيئة اإللو اكزيخيذ ، ثع يمييا صالة 
األعسجة الرغيخة التي تحتػؼ عمى ثسانية كأربعػف عسػدًا كفي نياية السعبج يػجج قجس األقجاس ، 

كقج صػرت  ،(588غ)كتػجج مخازف في السعبج معقػدة بقبػ مغ ثبلث صفػؼ مبشية بالصػب المب
ك  عمى ججرانو حخكب السمظ مع الحيثييغ ، كمشيا تفاصيل معخكة قادش عمى ججراف السعبج 
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صػر كحلظ عشج البخج الذسالي  صػر معدكخ الجير السرخؼ كالسجمذ الحخبي  مغ اجل 
 (.589التييئة لمسعخكة )

 معبج حتذبدػت  -3
اختارت حتذبدػت معبجىا  في البخ الغخبي لمشيل تجاه مجيشة األقرخ كىػ ما يعخؼ بالجيخ     

كقج عخفت تمظ السشصقة سابقا بأنيا كانت مخكد لعبادة اإللية ) حتحػر( كيقاؿ إف  ،(592البحخؼ)
(،كعخؼ معبج 595ىحا السػقع كاف مقبخة ألحج حكاـ الجكلة الػسصى ) نبت حتب رع مشتػحتب()

ػت باسع ) جخجػ( إؼ قجس األقجاس أك أركع الخكائع  كقج استغخؽ بشائو خسدة عذخ حتذبد
 (.593كقج بشاه سشسػت) ،(590عاـ مغ إنذاء معبج مشتػحتب ) 522عاـ  بعج حػالي 

يبجأ معبج حتذبدػت بصخيق كجج عمى جانبية تساثيل السمكة بييئة  أبي اليػؿ ، ككحلظ      
يتألف السعبج مغ ثبلث  ،(594ؼ عمى جانبي الصخيق)غخست أشجار الشخيل كأحػاض البخد

(، بعج اجتياز البػابة يتع الجخػؿ لمفشاء الدفمي حتى يرل لمذخفة األكلى ذات البػائظ 595شبقات)
ثع إلى فشاء عمػؼ مكذػؼ ، ثع شخيق صاعج في نيايتو يقع بيػ السيبلد ، كعمى يدار بيػ 

جبل ،كالى يسيغ البيػ بشيت مقرػرة ألنػبيذ السيبلد أنذأت مقرػرة لآللية حتحػر  معبػدة ال
ككجج محبح مخرز لئللو رع )الو الذسذ(، كعمى الذساؿ ،(596إلو الجبانة ) رب التحشيط ()

معبج صغيخ إلقامة الرمػات كفي محػر السبشى يقع قجس األقجاس كىػ مشحػت داخل الرخخ 
دػت إلى اإللو كقج صػرت عمى ججراف بيػ السيبلد أسصػرة ندب السمكة حتذب ،(597)

كقج صػرت عمى ججراف السعبج  كبيػ السيبلد الخحبلت التجارية التي قامت بيا  ،(598أمػف)
السمكة بكل تفاصيميا كصػرت تفاصيل الخحمة ، كلكغ عشجما جاء تحػتسذ الثالث إلى العخش قاـ 

 كقج نقذت ججراف ،(599بسحػ اسع حتذبدػت مغ كافة ججراف السعبج ككضع اسسو بجاًل عشيا)
فكاف  الترػيخ كالشقػش محكسًا كدؾيقًا كممتدمًا بتقاليج مجرسة شيبة  ،(022السعبج بالشحت البارز)

الفشية   لكشو متأثخ بأعساؿ الشقر البارز لمسمظ ) بيبي الثاني( أخخ فخاعشة الجكلة القجيسة كفي 
 (.025عرخ الجكلة الحجيثة أصبح محل تخحيب)

حتذبدػت كي تؿيع معبجىا الجشائدؼ في الجيخ البحخؼ ىػ كمغ بيغ الجكافع التي أثخت عمى 
كجػد اإللية حتحػر التي ارتبصت كثيخًا بالجيخ البحخؼ مشح عيج الجكلة الػسصى ككانت ىي األـ 
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اإلليية لكل ممظ حاكع كمختبصة بالعقائج الجشائدية خاصة في شيبة كعخفت بأنيا إليو 
 (.020الغخب)

 معبج رمديذ الثالث -4
(، ككاف يزع ممحقًا مخررًا لمرمػات 023أقاـ ىحا السعبج رمديذ الثالث في مجيشة ىابػ)    

متخ تفرل الباحات الكبخػ عغ  022متخًا كىشاؾ أكثخ مغ  552السمكية ،  يتجاكز عخضو 
مجاخل الراالت الدخية ، ككانت تمظ الراالت معتسة كمددحسة باألعسجة الثقيمة ، كتػضع في 

ػارب الصػاؼ التي تحسل أمػف كاآللية األخخػ كال يدسح ألحج حتى الكيشة في تمظ الراالت ق
كبشيت  ،التػاجج داخل تمظ الراالت ماعجا الفخعػف رمديذ الثالث ىػ مغ لو الحق في الجخػؿ

كتسيد السعبج بالبػابات الزخسة كاألعسجة السييبة التي كانت  ،(024عمى مجاخمو أبخاج محرشو )
كقج نقر عمى ججرانو مشاضخ ترػر حخكبو  ،(025خة المػتذ أك البخدؼ)تيجانيا عمى شكل زى

(، كسا ترػر مشاضخ االحتفاالت الجيشية، 026كانتراراتو في سػريا كليبيا ضج شعػب البحخ)
إفَّ غالبية (.027كيتسيد ىحا السعبج خاصة ببخج الجخػؿ الحؼ ربسا كاف جدء مغ سخاؼ ممكية)

ارجي ، ككاف القميل مشيع ججًا يذتخؾ في السخاسيع التي تجخػ السرخييغ لع يجخمػا فشاء السعبج الخ
داخل السحخاب حتى ؾياـ العيج الخمديدي الحؼ أصبح يدسح خبللو لمشاس بالػصػؿ إلى إشخاؼ 

( ففي عيج رمديذ الثالث كاف اىل 028الجائخة السقجسة  ليتدشى ليع أداء الرمػات كتقجيع القخابيغ)
مخات في العاـ لحزػر الحفبلت الجيشية التي تقاـ مغ اجل اآللية شيبة يجعػف مختيغ أك ثبلث 

أمػف كميغ ، كاؾيست الحفبلت كحلظ بعج االنترار في الحخكب فكاف الفخعػف يخخج إلى شخفة 
 ( .029قرخه السصمة عمى باحة السعبج إلتاحة الفخصة لمشاس لخؤيتو كاإلعجاب بو)

 
 الخاتمة

عالع العسخانية في مجيشة شيبة )السعابج ( خبلؿ عيجؼ بعج اف أستعخضشا البحث السػسػـ الس
 ؽ.ـ ( تبيغ لشا : 5582 -ؽ.ـ0262الجكلة الػسصى كالحجيثة ) 

تعج السعابج مغ أىع فشػف العسارة السرخية كلقيت اىتساـ كبيخ مغ قبل الفخاعشة ، فذيجكا  –أوال
جشائدية ليع مغ اجل تخميج خػندػ ، بتاح ، ( كمعابج  ،معابج لآللية مثل معابج) أمػف ، مػت 
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ذكخاىع كالستسخار تقجيع القخابيغ ليع حتى بعج كفاتيع ، كضيخ اىتساـ الفخاعشة بالسعابج مشح عيج 
الجكلة القجيسة حتى عيج  رمديذ الثالث الحؼ تػقفت في عيجه عسمية بشاء السعابج كاف ما قاـ بو 

رمديذ الثالث ، كيعدػ سبب تػقف  رمديذ الخابع في الكخنظ كاألقرخ مجخد انياء  ما انذأه
 حكخىا لكػنيا خارج مػضػع البحث .عسمية البشاء بعج رمديذ الثالث الى عجة عػامل المجاؿ ل

لتي تخجع تسيدت السعابج  في عيج الجكلة الػسصى بصابعيغ األكؿ تخميع السعابج القجيسة كا – ثانياً 
 السدبلت كالتساثيل الجسيمية. فزبًل عغ انذاءة، ، الثاني بشاء معابج ججيجالى عيج الجكلة القجيسة

اما معابج الجكلة الحجيثة فقج كاف ليا كياف خاص كتختيب كسجسػعة معسارية كلكغ لع يمتـد 
مسا يغيخ في شكل  السمػؾ بيحا التختيب كانسا كانت ليع إضافات كثيخة متعاؾبة عمى مخ األجياؿ

 السكاف األصمي.
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 اليهامش
                                                             

دمحم بيػمي ميخاف ، السجف الكبخػ في مرخ كالذخؽ األدنى القجيع ) اإلسكشجرية : دار السعخفة الجامعية ،  -5
 . 05، ص  5ببل, ت ( ج

 . 2 55، ص5( ج5980دمحم عبج القادر دمحم ، أثار االقرخ ) القاىخة : الييئة السرخية العامة لمكتاب ، -0
 . 05ميخاف ، السجف ، ص - 3
، القاىخة : دار الفكخ  0دكمشيظ فاليبيل ، الشاس كالحياة في مرخ القجيسة ، تخجسة : ماىخ جػيجاتي )ط -4

 . 552( ص  0225لمجراسات ، 
بج القادر حاتع كآخخكف ، السػسػعة السرخية  تاريخ مرخ القجيسة كاثارىا ) مرخ : دار الثقافة دمحم ع -5

 .50كاألعبلـ ،ببل. ت(  ، ص 
كػتخيل ، تخجسة : دمحم عبج القادر دمحم كزكي السػسػعة األثخية العالسية لشخبة مغ العمساء ، بأشخاؼ : ليػنارد  -6

 . 368، القاىخة : الييئة السرخية العامة لمكتاب( ص  0بكخ  )طاسكشجر ، مخاجعة : عبج السشعع ابػ 
 ،(5985، في مرخ القجيسة )القاىخة: مكتبة نيزة الذخؽ  ، بعس جػانب جغخاؼية العسخافدمحم مجحت جابخ -7

 . 79ص
  . 552فاليبيل , السخجع الدابق , ص ؛ ك  368, 009; كالسػسػعة األثخية, ص05ميخاف، السجف، ص -8
، عساف : دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع 5( ، ط3خدعل ألساججؼ ، الجيغ السرخؼ ) سمدمة التخاث الخكحي ) -9
  547( ، ص5999،

؛ كسعيج إسساعيل 80، ص(5990، بغجاد: دار الذؤكف الثقاؼية، 5،الفكخ الجيشي القجيع )طتقي الجباغ  -52
، العسارة ؛ ودمحم أنػر شكخؼ 55( ص5996لع الكتب ،لحزارة السرخية القجيسة )القاىخة: عا، التخبية في اعمي

، الجيانة السرخية بحث في ؛ كسميع حدغ563( ص5972امة في مرخ القجيسة )القاىخة: الييئة السرخية الع
 . 046ص  ،5مجمج ،(.تدالسرخية العرخ الفخعػني )القاىخة: مكتبة الشيزة السرخية، كتاب تاريخ الحزارة 

اليدابث  رايفذتاؿ ، شيبػة في عيج أمشحػتب الثالث )سمدمة مخاكد الحزارة ، بيخكت : مؤسدة فخنكميغ  -55
   043ص ،( 5967،

 .577(،ص 5999، القاىخة :مكتبة مجبػلي ، 0تاريخ تػت عشخ أمػف  محخر مرخ العطيع ) ط ؼ، -ؽ -50
 . 559عمي , السخجع الدابق , ص  -53
؛ ك دمحم فتحي عػض هللا  ، أبػسسبل بيغ الرخخ كاإلنداف ) القاىخة : 80، صالجباغ، السخجع الدابق   -54

  82( ، ص 5975دار السعارؼ ،
 .82الجباغ ، السخجع نفدو ، ص -55
محسػد دمحم مشجراكؼ خصػات تصػر السعابج كأنػاعيا)بحث مشذػر عمى مػقع حخاس الحزارة ،  -56

www.civilizationuards.com 
 559الدابق ، صعمي ،السخجع  -57

 . 044 -043رايفذتاؿ، السخجع الدابق ، ص58 -
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 . 566عمي ، السخجع الدابق ، ص -59
أبجػ ( كقج اكتدبت شيختيا مشح إف شيج –أحج السجف القجيسة في مرخ العميا  كعخفت ) أبجك أبيجكس :  -02

كىحه السجيشة كانت  الثاني  سيتي األكؿ كرمديذ ممػؾ األسخة األكلى كالثانية أضخحتيع بيا ، كيػجج بيا معبج
السخكد الخئيدي لعبادة اإللو اكزيخيذ، كيحج إلييا قجماء السرخييغ ليبكػا اإللو أكزكريذ حارس الحياة األبجية 

كاكتدبت نريبا مغ القجاسة لػجػد معبج ) خشتى إمشتى ( إماـ الغخبييغ ) إؼ إماـ عالع السػتى ( كإلو الغخب. 
ة السؤدية إلييا كعمى حافة الصخؽ السؤدية إلى مقابخ السمػؾ فييا . لمسديج : يشطخ : عمى حافة األراضي الدراعي

 انطخ: ؛85-82، ص 5ميخاف ، السجف ، ج
Rosalie David ,Handbook to life in ancient Egypt, New york, Library of 
Congress,2003,p129    

 .359،ص  5(  ج5992ييئة السرخية العامة لمكتاب،ثخكت عكاشة ، الفغ السرخؼ القجيع )القاىخة : ال -05
؛ كأدكلف أرماف ، ديانة  مرخ القجيسة ، تخجسة :عبج السشعع أبػ  83-80الجباغ ، السخجع الدابق ، ص -00

 . 033(، ص 5995، القاىخة : مكتبة مجبػلي ،5بكخ ودمحم أنػر شكخؼ ) ط
 . 552( ص 5989ت : دار الفارابي ،، بيخك 5بخىاف الجيغ دلػ ، حزارة مرخ كالعخاؽ ) ط  - 03
كأكؿ ما  –الخبػة الفصخية  –اعتقج السرخييغ  إف اإللو اضيخ نفدو عمى الخبػة األكلى أسصػرة التل األزلي :   -04

بخز مغ اليابدة  فػؽ السياه الييػلية ) مياه الخمق في التذكيل (  ثع إف اإللو استخجـ الدحخ فبشي حػؿ نفدو 
اريا عمية  قصعة مغ ـيكبل , كجعل الخب لزخيحو سياجا لكي يرخؼ أنطار الستصفميغ ثع ثبت في السكاف ص

قساش فرار السكاف ) محخما(  كلسا استسخت عسمية الخمق  كضيخ الزػء  عمى صفحة السياه , جاء الو الفزاء 
، فخفع الدساء عغ تمظ األرض التي مؤلتيا  السدتشقعات ، ثع عسجىا  بعسج أربعة عشج األقصاب  األربعة حتى 

يل ألجريج ، الفغ السرخؼ القجيع ، تخجسة : احسج زىيخ ، مخاجعة تطل  مكانيا فبل تقع عمى األرض . يشطخ: سيخ 
  - 588 -587(ص 5947:محسػد ماىخ شو)القاىخة: مصابع ىيئة األثار السرخية ،

 . 588السخجع نفدو ، ص -05
 . 056، ص  5( ج5990سميع حدغ ، مرخ القجيسة )القاىخة : الييئة السرخية العامة لمكتاب ،   -06
 . 048جع الدابق , ص شكخؼ , السخ  -07
؛ كزىيخ 57ص ،(5983، سارة الحزارات القجيسة )بيخكت: دار الشيزة العخبية، عصالح لسعي مرصفى -08

 ،  كحدغ دمحم محي الجيغ الدعجؼ؛ 537ص، (0225، ، عساف: دار مججالكؼ 5صاحب، الفشػف الفخعػنية )ط
األبعاد الجغخاؼية لمحزارة السرخية القجيسة )قخاءة في فكخ سميساف الحديغ( بحث مشذػر عمى مػقع مكتبة 

 8، ص اإلسكشجرية
 .50مرصفى ، السخجع الدابق  ، ص - 09
 (. 37- 36سػرة غافخ ، اآليات ) - 32
 .50عمي ، السخجع الدابق  ، ص - 35
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يع رزقانو كآخخكف ،حزارة مرخ كالذخؽ القجيع )القاىخة : دار ؛  587ألجريج ، السخجع الدابق ، ص  -30 كإبخـا

؛ كنػر جبلؿ ، مبلمح مغ ؼيس الحزارة في العرػر السرخية القجيسة )  93مرخ لمصباعة ، ببل. ت(،  ص
 . 554القاىخة : مكتبة االنجمػ السرخية ، ببل.ت( ، ص 

 . 565الدابق ،ص ؛ كشكخؼ ، السخجع  47ألساججؼ ، السخجع الدابق ،ص   -33
 . 80الجباغ ، السخجع الدابق ، ص -34
 . 80كالجباغ ، السخجع الدابق ،ص ؛55عمي ، السخجع الدابق ،ص  -35
 .  057، ص 5حدغ، مرخ القجيسة ، ج -36
 . 525عػض هللا ، السخجع الدابق ، ص - 37
تخجسة: أحسج قجرؼ اركسبلؼ الجيانة السرخية القجيسة، . يتذخني ؛575شكخؼ، السخجع الدابق، ص -38

، ، السخجع الدابق؛ كجبلؿ055، ص5ج ،؛ كحدغ، مرخ القجيسة555، ص(5996 ،)القاىخة: دار الذخكؽ 
، بيخكت : 5؛ كشو باقخ ، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة ، ) ط 048، الجيانة السرخية ، ؛ كحدغ554ص

كخ الجيشي لببلد كادؼ الشيل مشح عرخ ؛ك خالج عبج السمظ الحسيخؼ، )الف 533، ص 0(ج0255دار الػراؽ ،
 86( ص0220ؽ.ـ( اشخكحة دكتػراه مقجمة الى جامعة بغجاد ، كمية اآلداب ،333التأسيذ حتى عاـ 

أدكلف أرماف كىخماف كرانكو، مرخ كالحياة السرخية في العرػر القجيسة ،تخجسة : عبجالسشعع أبػ بكخ ك   -39
؛ك  باقخ  048؛ كحدغ ، الجيانة السرخية،ص 323خبية ، ببل.ت ( صمحـخ كساؿ )القاىخة : مكتبة الشيزة الع

 .  533، السخجع الدابق ، 
)القاىخة: مصابع السجمذ األعمى  تخجسة: صبلح الجيغ رمزاف دمحماسكشجر بجكؼ، تاريخ العسارة السرخية،  -42

؛ 86السخجع الدابق، صكالحسيخؼ،  ؛94، ص؛ كرزقانو كآخخكف، السخجع الدابق03ص ،5ج ،، ببل.ت(لآلثار
كحدغ، الجيانة السرخية،  ؛590؛ كأرماف، ديانة مرخ القجيسة، ص540كصاحب، السخجع الدابق، ص

 ؛ انطخ:84، صالجباغ، السخجع الدابق؛ ك 048ص
 Rosalie and Antony op.cit,p23 

 .87؛ك الحسيخؼ ، السخجع الدابق ، ص 94رزقانو كآخخكف ، السخجع الدابق ، ص -45
أحسج أميغ سميع ، دراسات في حزارة الذخؽ األدنى القجيع ) مرخ _العخاؽ_ إيخاف( ) بيخكت: دار   -40

 . 575؛كشكخؼ، السخجع الدابق ، ص  550( ، ص0990الشيزة العخبية ، 
 057، ص 5حدغ ، مرخ القجيسة ، ج  -43
الػششية ، تقجيع : رمزاف عبج عمي ، حزارة مرخ مشح اقجـ العرػر  حتى نياية  عرػر األسخات   - 44

 80، ص  3( ج 0225زاىي حػاس ) القاىخة : مصابع لسجمذ األعمى لؤلثار ، 
 . 577شكخؼ , السخجع الدابق  , ص -45
تخجسة فخيج ـ. داغخ كفؤاد انجرية ايسار كجانيغ اكبػايو , تاريخ الحزارات العاـ )الذخؽ كاليػناف القجيسة (  -46

 .558, ص5( ج5986،بيخكت : مشذػرات عػيجات،0يسة  )طالقجج. أبػ ريحاف ، بأشخاؼ كخكزية
 4مشجراكؼ، السخجع الدابق،ص - 47
 87الحسيخؼ، السخجع الدابق ، ص  - 48
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؛  544غػستاؼ لػبػف ، الحزارة السرخية ) القاىخة : السصبعة العرخية بسرخ ، ببل.ت ( ، ص - 49

 . 87كصاحب ، السخجع الدابق  ،ص 
 . 585، صألجريج ، السخجع الدابق  -52
 . 580ألجريج ، السخجع الدابق  ، ص؛ك 544لػبػف ، السخجع الدابق ، ص -55
عخؼ السرخؼ القجيع مشح عرخ ما قبل األسخات  شخيقة لمتخمز مغ مياه االمصار كمياه الحسامات   - 50

ككحلظ الديػت كالدػائل  كالجىػف  كالسياه الشاتجة عغ تصييخ الحبائح كالقخابيغ  في السعابج  كالسشازؿ كالذػارع  ، 
شق مجخػ مخبع نرفو في احج األلػاح  ككانت ترخيف مياه السعبج في عيج الجكلة الحجيثة  يتع عغ شخيق

كالشرف الثاني في لػح اخخ كعمى جانبي القشاة فػؽ الػصمة السدتؿيسة  بيغ االلػاح  تػضع قصعة شػيمة  مغ 
الحجخ  مدتجيخة في اعبله  مكػنة اسصػانة  لتمقي بسياه السصخ بعيجًا  عغ السعبج  ككانت السجارؼ تتػقف عشج 

.كنتيجة لدخعة  تجفق السياه بعيجًا عغ الػاح الدصح  فكانت غالبًا ما تقصع مائمة   الػاجية االمامية لمسعبج
كترخؼ السياه مشيا  الى السداريب  كمغ امثمة ىحه السعابج ) معبج الخامديـػ  كمعبج رمديذ الثالث في الكخنظ ( 

، 5ة عشج السرخييغ القجماء )طأيساف احسج ابػ بكخ ، الشطافة في الحياة اليػمي. لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : 
 525ك522( ص 5999القاىخة : مكتبة مجبػلي ،

 ،ألجريج، السخجع الدابقك  ؛557كجبلؿ، السخجع الدابق، ص ؛057، ص5حدغ، مرخ القجيسة، ج -53
 . 592ص

كىػ بشاء ضخع ذك بخجيغ عطيسيغ بقاعة مدتصيمة ككاجية كسصى فييا مجخل فييا مجخل السعبج الرخح:  - 54
سة لمسمظ تسثمو كىػ يقسع ا الكػرنير السرخؼ  بقخص الذسذ السجشح ، كتحمى كاجيتو برػر رمدية ضخيعمػى

ـ( مشتيية  32، ككانت تقاـ في كاجية كل صخح ساريتاف اك اكثخ مغ خذب األرز اك الدخك ) حػالي األعجاء
 . 46( ص5998تبة مجبػلي ، ، القاىخة : مك 0بأعبلـ ممػنة . يشطخ : محـخ كساؿ ، الفغ السرخؼ القجيع ) ط

الفشاء: كيعج اكسع مكاف في السعبج مكذػؼ تغسخه اشعة الذسذ  يأتي بعج السخل مباشخة ، كفي نياية  - 55
الفشاء تػجج صفة مدقػفة تحسي نقػش الججراف كألػانيا كيقف فييا السذاركػف في االحتفاالت كسسي الفشاء 

 556قخابيغ . الساججؼ ، السخجع الدابق ، ص )بداحة األعياد ( كقج يحتػؼ عمى مائجة 
كىي قاعة كبيخة تذغل عخض السعبج كتتألف في السعابج الكبيخة مغ ثبلث اركقة في الػسط  بيػ األساشيغ: - 56

يعمػ سقفيا ) سقفي األركقة  التي تكتشفيا(  كيقف الدقف عمى صفيغ مغ اساشيغ  بخدية عالية ذات تيجاف  
 556؛ك الساججؼ ، السخجع الدابق  ، ص 46كساؿ ، السخجع الدابق ص عمى شكل زىخة . يشطخ :

كىػ قاعة مدتصيمة يقع في نياية السعبج  يحفع فييا تسثاؿ اإللو اك رمده ككاف عمى السمظ  قجس األقجاس: - 57
الػث مى عجة مقرػرات لمث، كقج يحتػؼ السعبج عاف يتقجـ احجىسا الى تسثاؿ اإللواك رئيذ الكيشة التصيخ قبل 

فييا ذخائخ اإللو كادكات الصقػس. يشطخ: الساججؼ، السخجع الدابق،  ( ككانت تػدعاإلليي )األب، كاألـ، األبغ
 .557ص

؛ 59كمرصفى، السخجع الدابق، ص؛ 590شكخؼ، السخجع الدابق، ص؛ ك 83، صالجباغ، السخجع الدابق -58
 ؛ 46ص ،، السخجع الدابقككساؿ ؛578ص  ،ؼ، السخجع الدابق -؛ كؽ 552السخجع الدابق، ص كلػبػف،

 . 555: مشذػرات جخكس بخس ، ببل. ت(صعمع اآلثار في الػشغ العخبي )شخابمذ ،كمشى يػسف نخمة
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 .590شكخؼ ، السخجع الدابق ، ص -59
يع محسػد،  - 62 السعبج في الجكلة الحجيثة في مرخ الفخعػنية  تشطيسو اإلدارؼ كدكره بياء الجيغ أبخـا

  07،ص(0225الييئة السرخية العامة لمكتاب، الدياسي)القاىخة:
؛ ك كساؿ ، السخجع الدابق  ،  552؛كلػبػف، السخجع الدابق ،ص 556تذخني ، السخجع الدابق ،ص  -65

 . 598ك593؛ ك شكخؼ ، السخجع الدابق  ، ص46ص
  .052، ص 5حدغ ، مرخ القجيسة  ، ج -60
 .  545ص؛ كصاحب ، السخجع الدابق  ،  056السخجع نفدو ،  -63
 . 036؛ ك أرماف ، الجيانة السرخية ، ص 83الجباغ ، السخجع الدابق  ، ص -64
 . 598؛ ك شكخؼ  ، السخجع الدابق ، ص 594ألجريج، السخجع الدابق ، ص -65
احسج قجرؼ ، السؤسدة العدكخية السرخية في عرخ اإلمبخاشػرية ، تخجسة: مختار الدػيفي ك دمحم العدب   -66

 . 58: ىيئة اآلثار السرخية ، ببل. ت(، ص مػسى ) القاىخة
 07محسػد، السخجع الدابق ،ص -67
 .539 -538؛ك جابخ ، السخجع الدابق ، ص  555لػبػف، السخجع الدابق ، ص -68
 .537صاحب ، السخجع الدابق  ، ص -69
 . 539 -538جابخ ، السخجع الدابق ،ص  -72
 . 557الدابق، ص  ، كتذخني ، السخجع 556جبلؿ ،السخجع الدابق ،ص - 75
؛ك سيمفي كػفيل ، قخابيغ األليو 89؛ك الحسيخؼ ، السخجع الدابق ، ص  557السخجع نفدو ،  صتذخني ،  -70

 598( ص 0252في مرخ القجيسة ، تخجسة: سييخ لصيف هللا )القاىخة: بي إتذخك،
 . 055، صدابق؛ كشكخؼ، السخجع ال556كجبلؿ، السخجع الدابق، ص ؛022ص ،، السخجع الدابقكػفيل-73
، كالحسيخؼ  ؛755سسيخ أديب ، مػسػعة الحزارة السرخية ) القاىخة : مصبعة العخبي ، ببل.ت(  ص -74

 89السخجع الدابق ، ص
 598؛ك كػفيل ، السخجع الدابق ص 557تذخني ، السخجع الدابق ،  ص -75
 . 055شكخؼ ، السخجع الدابق  ، ص  -76
أداء كاف يسثل التصييخ رمديًا في العرػر الستأخخة. يشطخ:  تذخني ، البيدغ : نػع مغ الصباشيخ ، كىػ  -77

 . 559السخجع الدابق ، ص
 . 055شكخؼ , السخجع الدابق , ص  - 78
الدشة السرخية : عخؼ السرخييغ التقػيع الدشػؼ أك التقػيع الشيمي قبل معخفتيع بالتقػيع الذسدي ، كتبجأ  -79

إلى مشصقة معيشة ذات أىسية سياسية ، كقج ارتبط مػسع الؽيزاف بطيػر الدشة عشجىع ببجاية كصػؿ الؽيزاف 
نجع الذعخؼ اليسانية ، كاسسو بالسرخية القجيسة سبجت  ، كضيػره بسثابة  أكؿ يـػ في أكؿ شيخ في أكؿ فرل 

ق مغ فرػؿ الدشة  كىػ فرل الؽيزاف )آخت( كعجكا ىحا اليـػ )يـػ رأس الدشة السرخية( فخصج الكيشة  تػاف
يػـ كقدسػىا إلى اثشي عذخ شيخًا  كالذيخ ثبلثيغ  365ضيػر الشجع سبجت إثشاء فتخة الؽيزاف فتع حداب الدشة 



 املعامل العنرانية يف مديهة طيبة )املعابد( خالل عهدي الدولة الوسطى واحلديثة 

 ق.م(5201 –ق.م  0202)

 احثة: مها جواد نصار املهصوريالب                                                 ا. د. أميان مشخي جابر

 

   م(0200حزيران  – 20العدد )مةلحق  ةلة دراسا  ااريخيةجم 
140 

 

140 

                                                                                                                                                                              

يذ، حػرس( كىي ، نفتا الجكلة بسػلج األرباب )اكزيخيذتحتفل فيي ا األياـ الخسدة األخيخة أعياداً يػمًا كاعتبخك 
 . 4-3ياب دركير، الفمظ في مرخ القجيسة، ص: ميشطخ لمسديج (.األياـ التي عخفت باسع )أياـ الشديئ الخسدة

األخت : يعشي فرل الؽيزاف في مرخ كيبجأ مغ مشترف شيخ يػليػ كحتى مشترف نػفسبخ كيتع ؼيو بحر  -82
الحبػب ، كيزع فرل الؽيزاف أربعة اشيخ ىي)تحػت، باؤفي ، أتحيخ ، كحػياؾ( .لمسديج يشطخ : دركير، 

عخبي (الخط الييخكغميفي  في الجكلة  -قار ، السعجع الػجيد )ىيخكغميفي؛ كسامح م  5السخجع نفدو،ص
 05(ص0227، القاىخة: الييئة السرخية العامة لمكتاب ،5الػسصى )ط

 755اديب ، مػسػعة ، ص -85
 . 559تذخني ، السخجع الدابق ، ص -80
 . 559السخجع نفدو ، ص -83
 . 050شكخؼ ، السخجع الدابق ،  - 84
؛ ك الجباغ ، السخجع الدابق ،  045رايفذتاؿ ،السخجع الدابق  ص؛ ك 005سخجع الدابق ، صألساججؼ ، ال -85

، القاىخة: 5؛ك كميخ اللػيت ، الفغ كالحياة في مرخ الفخعػنية ، تخجسة : فاشسة عبج هللا محسػد )ط  85 ص
 . 367( ، ص 0223السجمذ األعمى لمثقافة  ،  

؛ كعمي ، السخجع الدابق ، ص  062محسػد، السخجع الدابق ،ص ؛ك 367اللػيت ، الفغ كالحياة ، ص  - 86
 .  85، ص  كالجباغ ،السخجع الدابق ؛ 055؛ كحدغ ، الجيانة السرخية ، ص565

 .062؛ك محسػد، السخجع الدابق ،ص 006ألساججؼ ، السخجع الدابق ، ص -87
 006كألساججؼ، السخجع الدابق، ص 062ص ،؛ كمحسػد، السخجع الدابق85ص ،، السخجع الدابقالجباغ -88

 انطخ: ؛ 056-055؛ كحدغ ، الجيانة السرخية ،ص 045؛ كرايفذتاؿ ، السخجع الدابق ،ص 
Margaret a. murray, spleendour that was Egypt,London, p 120 

 . 006؛ ك ألساججؼ ، السخجع الدابق ، ص046رايفذتاؿ ، السخجع الدابق، ص  -89
 . 303, مرخ كالحياة السرخية  , ص أرماف  كرانكة  -92
السرخية العامة لمكتاب،  : الييئةسيخيج سػنيخكف، كياف مرخ القجيسة، تخجسة: زيشب الكخدؼ )القاىخة -95

 . 64ص (،5975
 . 303 ص أرماف كرانكة , مرخ كالحياة السرخية ، -90
 . 65 -64سػنيخكف , السخجع الدابق ، ص  -93
 . 303ياة السرخية ، ص أرماف ك رانكة , مرخ كالح -94
 .555؛ ك دلػ ، السخجع الدابق  ، ص 0مشجراكؼ ، السخجع الدابق ،ص - 95
 . 040، 035( ص 5997، القاىخة : الجار السرخية المبشانية ،5مختار الدػيفي  ، مرخ القجيسة )ط -96
 .5مشجراكؼ ، السخجع الدابق ،ص -97
 .555دلػ، السخجع الدابق ،ص  -98
 . 580الدابق  ، ص  شكخؼ ، السخجع -99

 .583-580؛ كشكخؼ ، السخجع الدابق ، ص553ألساججؼ ، السخجع الدابق ،  ص -522
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جيسذ بيكي، االثار السرخية في كادؼ الشيل ،تخجسة : لبيب حبذي ك شفيق فخيج ، مخاجعة :  دمحم جساؿ  -525

 . 04كميخاف ، السجف ، ص ؛ 0،ص3(ج5993الجيغ مختار) ببل.مط
يع  -520  ؛98ص، (5994مصبعة جامعة القاىخة ، ، صفحات مذخقة مغ تاريخ مرخ )القاىخة:بكخ دمحم إبخـا

 .599، ص؛ كشكخؼ، السخجع الدابق53ص ،3كبيكي، السخجع الدابق،ج ؛500كجبلؿ، السخجع الدابق، ص
 . 599، السخجع الدابق ، ص؛ كشكخؼ 500كجبلؿ، السخجع الدابق، ص ؛98خ، السخجع الدابق، صبك -523
 . 500؛ ك جبلؿ ، السخجع الدابق ، ص 55، ص 3بيكي ، السخجع الدابق ، ج -524
يت -525 ، القاىخة : السجمذ األعمى  5، شيبة أك نذأة إمبخاشػرية ، تخجسة : ماىخ جػيجاتي )طكميخ ال ُلػِّ

 . 55ص 3؛ ك بيكي ، السخجع الدابق ، ج 556( ،ص 0225لمثقافة ، 
  . 55،ص 3بيكي، السخجع  نفدو ،ج -526
؛ ك شكخؼ ، السخجع الدابق ،  80، ص  5؛ كحدغ ، مرخ القجيسة  ، ج 556اللػيت ، شيبة ، ص  -527

، القاىخة : 5مختار الدػيفي  ، مرخ القجيسة )ط؛ ك 92؛ ك السػسػعة االثخية  ، السخجع الدابق ، ص599ص 
 035، ص( 5997الجار السرخية المبشانية ،

 . 90-95ص  , السخجع الدابق ,كالسػسػعة االثخية  -528
،  3؛ كبيكي ، السخجع الدابق ، ج 522؛ كبكخ، السخجع الدابق ، ص020شكخؼ ، السخجع الدابق، ص -529
 . 038؛ كالدػيفي ، مرخ القجيسة ،ص 76، ص 5؛ ك حدغ ، مرخ القجيسة ، ج58ص
 . 90-95السػسػعة االثخية ،السخجع الدابق ، ص  -552
 .58، ص 3لسخجع الدابق ، جبيكي ، ا ؛ك 98بكخ ، السخجع الدابق ، ص -555
مختار الدػيفي ، أـ الحزارات مبلمح عامة ألكؿ حزارة صشعيا األنداف ) القاىخة : الجار السرخية   -550

 .532( ،ص 5999المبشانية ،
،  6؛ ك حدغ ، مرخ القجيسة، ج 48؛ ككساؿ ، السخجع الدابق ، ص 58بيكي ، السخجع الدابق ،  -553
 . 500؛ ك جبلؿ ، السخجع الدابق ، ص 98ابق  ، ص؛ ك بكخ ، السخجع الد 348ص
 . 038؛ كالدػيفي ، مرخ القجيسة ،ص  52كساؿ ، السخجع الدابق ، ص -554
 .500جبلؿ ، السخجع الدابق ،ص  - 555
؛ كالدػيفي، مرخ القجيسة، 98؛ كبكخ، السخجع الدابق، ص348، ص6حدغ، مرخ القجيسة، ج -556
 ،، كجبلؿ، السخجع الدابق48ككساؿ، السخجع الدابق، ص؛ 532؛ الدػيفي، أـ الحزارات، ص035ص
 . 500ص
 .55؛ ككساؿ، السخجع الدابق، ص556؛ كاللػيت، شيبة، ص042 – 038لدػيفي، مرخ القجيسة، صا -557
 .98؛ ك بكخ ، السخجع الدابق  ، ص90السػسػعة االثخية، السخجع الدابق ، ص -558
 .59، ص 3، السخجع الدابق ، جبيكي  -559
 . 557يت ، شيبة ، صاللػ  -502
 .02، ص3بيكي ، السخجع الدابق ، ج -505
 . 02، ص3؛  كبيكي ، السخجع الدابق ،ج 022شكخؼ ، السخجع الدابق  ، ص -500
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؛  50؛ ككساؿ ، السخجع الدابق ، ص 99؛ ك بكخ ، السخجع الدابق ، ص00بيكي ، السخجع الدابق ،ص -503

 . 80، ص 5لقجيسة ، ج؛ ك حدغ ، مرخ ا 022كشكخؼ، السخجع الدابق  ، ص
 . 00، ص3بيكي ، السخجع الدابق ، ج -504
حجخة الػالدة :  كىي الحجخة التي صػرت عمى ججرانيا قرة الػالدة  اإلليية لمسمظ أمشحػتب الثالث  كالتي  -505

نرت عمى إف الفخعػف ىػ ابغ اإللو كمغ صمبو، كقج لجأ لتمظ القرة أك األسصػرة مغ اجل تثبيت أحقيتو في 
العخش كػف أمو ليدت مغ البيت الحاكع كىي ابشة ممظ ميتاني ،ككحلظ  سبق كاف صػرت السمكة حتذبدػت 
قرة مػلجىا اإلليي  عمى ججراف معبجىا في الجيخ البحخؼ ، فالعخض الجيشي الحؼ صاغو السخمرػف مغ إتباع 

االنتداب كاحجة  لكغ االختبلؼ  حتذبدػت استخجعو أمشحػتب الثالث ، ككانت األحاديث شاىج الحسل كالػالدة ك
الػحيج ىػ استبجاؿ بعس األبصاؿ كإدخاؿ بعس التغيخات الصؽيفة أحيانًا . يشطخ : أحسج دمحم البخبخؼ ، األدب 

؛ ك دمحم ، السخجع  487؛ك اللػيت ، شيبة، ص 03-00(ص0226السرخؼ القجيع)اإلسكشجرية: ببل. مط ،
 . 505بق  ، ص؛ ك جبلؿ ، السخجع الدا 022الدابق  ، ص

 . 03بيكي ، السخجع الدابق ، ص  -506
أسصػرة السػلج اإلليي : تبجأ أسصػرة  السػلج لمفخعػف أمشحػتب الثالث مغ الجية الذسالية لمحجخة حيث يقػـ  -507

اإللو خشـػ )اإللو الخالق( برشع شفميغ كىسا أمشحػتب الثالث كقخيشو )الكا( عمى عجمة فخارؼ  بيشسا تخاقب 
 –كمغ السعتقج إف امػف قج تجدج في السمكة مػت أمػيا  لخمق الصفل ا السذيج  كتسشح الحياة لمصفميغ  إيديذ ىح

اإللو السمكي كفي السداحة الفاصمة بيغ مذيج الػالدة  كمذيج تقجيع السػلػد  الججيج لئللو أمػف  يطيخ  قادماف 
سحخية ، كاآلخخ أإلليو  فخس الشيخ  تاكرت  ججيجاف : أحجاىسا ، اإللو  بذ كىػ قـد دميع ، لو قجرات حساية

حامية الشفداء ، كقج رافقت اإلليو مػت  أإلليو حتحػر عشج تقجيع الصفل  كاف حػرس  ىػ الحؼ الـز  السػلػد 
 .025-022؛ودمحم ، السخجع الدابق  ، ص 487الججيج في صحبة أمػف. لمسديج يشطخ : اللػيت ، شيبة ، ص 

 . 556؛ ك اللػيت، شيبة ، ص 04الدابق ، صبيكي ، السخجع  -508
 . 55دمحم ، السخجع الدابق ، ص  -509
 .505جبلؿ ، السخجع الدابق ، ص  -532
 . 58اللػيت ، شيبة ، ص  -535
 . 353؛ كاللػيت ، الفغ كالحياة ، ص 04ميخاف ، السجف، ص -530
شيبة،  ،لمسديج يشطخ، اللػيتمتخا تقخيبا.  582ف القجيسة يعادؿ : مؿياس شػؿ في ببلد اليػنااستاديا -533
 .574ص
 .576اللػيت ، شيبة ، ص  -534
 . 042الدػيفي ، مرخ القجيسة ، ص  -535
كتبيا تحتسذ الثالث احج ممػؾ األسخة الثامشة أك قائسة الكخنظ  كىي القائسة التي قائسة حجخة األججاد :  - 536

المػفخ بفخندا تبجأ أسساء السمػؾ مغ نياية عذخ بسعبج الكخنظ في حجخة األججاد كىي مػجػدة حاليا بستحف 
األسخة الثالثة ثع اسع السمظ سشفخك مؤسذ األسخة الخابعة كتزع بعس أسساء ممػؾ األسخات الخابعة ك الخامدة ك 
الدادسة كالحادية عذخ إلى الخابعة عذخ ثع األسخة الدابعة عذخ كقج غفل عغ ذكخ ممػؾ األسخ الثبلث األكلى 
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تخة االنتقاؿ األكلى كتغافل أيزا عغ ذكخ ممػؾ اليكدػس . لمسديج يشطخ: عبلء الجيغ عبج ك أسساء ممػؾ ف
-0227،القاىخة : مصبعة الخميج العخبي ، 5السحدغ شاىيغ ، التاريخ الدياسي كالحزارؼ لسرخ الفخعػنية )ط

 . 36( ص0228
القاىخة : دار الفكخ لمجراسات ، ،  0نيقػال جخيساؿ ، تاريخ مرخ القجيسة ، تخجسة : ماىخ جػيجاتي )ط -537

 . 389( ص5993

يع  028( ص 0225، دمذق: دار عبلء الجيغ ،5دمحم الخصيب ، مرخ أياـ الفخاعشة )ط -538 ، ك بكخ دمحم إبخـا
 96، ص 5( ، ج 0224، مرخ: مخكد الخاية ، 5، مػسػعة تاريخ الفخاعشة ) ط

 .392 – 389جخيساؿ ، السخجع الدابق  ، ص -539
 . 96لسخجع الدابق ، ص بكخ، ا -542
ففي عيج الجكلة الػسصى قاـ سشػسخت االكؿ إنذاء مقرػرة جسيمة في معبج الكخنظ ) معبج امػف( كججت   - 545

أحجارىا كاممة داخل الرخح الثالث الحؼ شيجه السمظ أمشحػتب الثالث مغ ممػؾ األسخة الثامشة عذخ , كيبجك أنيا 
ف رع أثشاء االحتفاالت الخاصة بو . يشطخ كانت مخررو الحتفاالت عيج )الدج( أك الستخاحة سفيشة اآللية امػ 

 058،ص  ( 5975، القاىخة : مكتبة االنجمػ السرخية ،3احسج فخخؼ ، مرخ الفخعػنية ) ط :
 . 08مرصفى ، السخجع الدابق ، ص -540
 . 84،صالجباغ ،السخجع الدابق -543
 . 84، صالسخجع  نفدو -544
 . 08مرصفى ، السخجع الدابق  ، ص - 545
 . 85 -84، ص سخجع الدابقالجباغ ، ال -546
 . 040الدػيفي، مرخ القجيسة ، ص  -547
 555؛ كدلػ، السخجع الدابق، ص028؛ كالخصيب، السخجع الدابق، ص068أرماف، الجيانة السرخية، ص -548
؛ كزاىي حػاس، أبػ سسبل معابج الذسذ ) مرخ : دار الذخكؽ ،  08مرصفى ، السخجع الدابق ، ص - 549

؛ ك الخصيب ، 552؛ كلػبػف ، السخجع الدابق ، ص 040كالدػيفي، مرخ القجيسة ، ص ؛ 63ببل.ت ( ص 
، 5؛ كايسار كأكبػايو، السخجع الدابق ، ج 532؛ كالدػيفي ، أـ الحزارات ، ص  028السخجع الدابق ، ص 

 .555؛ كدلػ ، السخجع الدابق ، ص  556ص
 . 068أرماف ، الجيانة السرخية، ص  -552
 . 552جع الدابق  ، صلػبػف ، السخ  -555
 . 556، ص 5ايسار كأكبػايو ، السخجع الدابق ، ج -550
كقاـ امشحػتب الثالث بتصػيخ  قاعة  األساشيغ  التي بشاىا تػحتسذ االكؿ كشػرىا تػحتسذ الثالث ،   -553

القدع فأضاؼ أمشحػتب ليا الحىب الخالز ، ىحا باإلضافة إلى إنذاء مقرػرة صغيخة مغ الحجخ  الخممي  في 
شطخ : اللػيت ، شيبة ، ص . يالجشػبي مغ قاعة األساشيغ ، كمقرػرة أخخػ بيغ الرخحيغ التاسع كالعاشخ

 . 040الدػيفي ، مرخ القجيسة ، صك  ؛458-459
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 . 530الدػيفي ، أـ الحزارات، ص  -554
 . 65سػنيخكف ، السخجع الدابق ، ص -555
 . 39بيكي ، السخجع الدابق ، ص -556
 . 024السخجع الدابق ، صشكخؼ ،  -557
 . 568-566دمحم ، السخجع الدابق ، ص -558
 . 39بيكي ، السخجع الدابق  ، ص -559
 . 025شكخؼ ، السخجع الدابق ، ص  -562

 . 45بيكي ، السخجع الدابق ، ص  -565
 . 43السخجع نفدو ، ص -560
 . 68؛ ك بيكي ، السخجع الدابق ،ص 79،ص  5حدغ ، مرخ القجيسة ، ج - 563

 . 69 – 68ع نفدو  ، ص السخج -564
 . 72-69بيكي ، السخجع الدابق ، ص  -565
 .75-72السخجع نفدو ، ص  -566
 .72السخجع نفدو ،ص   -567
 . 79, ص  5حدغ , مرخ القجيسة , ج -568
،القاىخة: السخكد القػمي 5ثيػؼيؤلكبيشجا، اليشجسة في مرخ القجيسة ، تخجسة كتقجيع : حداـ الجيغ زكخيا )ط -569

 027(ص0228لمتخجسة،

 . 053شكخؼ ، السخجع الدابق  ، ص -572
 . 050السخجع نفدو , ص  -575
ص ؛ 050؛ ك سعج هللا ، السخجع الدابق، 323اللػيت ، شيبة ، ص ص؛ ك 075فخخؼ، السخجع الدابق،  -570

 . 42ك الدكشجرؼ ك سفجج، السخجع الدابق ص 
 . 595ألجريج ، السخجع الدابق ، ص  -573
كىي أبشية مدتصيمة الذكل السراشب : عبارة عغ مقابخ لؤلمخاء كاألثخياء كالسمػؾ في عيج الجكلة القجيسة  -574

يكثخ كجػدىا في جبانة مشفذ ، كيختمف حجسيا ) مشيا يتخاكح ارتفاعو بيغ عذخة أمتار كثبلثة عذخ متخًا كيبمغ 
فاعو كعخضو خسدة أمتار كشػلو ثسانية أمتار متخًا ( ) كمشيا لع يتجاكز ارت 07شػليا  خسديغ متخًا كعخضو 

كأكجييا األربعة مشحجرة ( كبشيت السراشب  مغ الحجخ الجيخؼ أك المبغ ، ككاف  ىشاؾ الحجخ الجيخؼ األزرؽ  
الرمب السجمػب مغ شخه كاخخ جمب مغ سقارة كبعزو جمب مغ جبل ليبيا ، إما المبغ فكاف عمى نػعيغ األكؿ 

مرشػع مغ الحرى السخمػط بالصسى  كالشػع الثاني اسػد المػف مرشػع مغ الصسى  اصفخ المػف صغيخ الحجع
مخمػط بالتبغ ككاف يبشى في داخل السرصبة عجة حجخات لخدف جخار الخسخ كالصعاـ كالمػاـز األخخػ . لمسديج 
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حسج ادكاردز ، أىخاـ مرخ ، تخجسة : مرصفى ا –س  –أ-؛ ك أ63-60يشطخ : كساؿ ، السخجع الدابق ، ص
؛ كمرصفى  52-45( ص 5997، القاىخة : الييئة السرخية العامة لمكتاب  0عثساف، مخاجعة: احسج فخخؼ )ط

 انطخ:؛ 06، السخجع الدابق  ، ص 
Rosalie and Antony op.cit,p24 

 . 565، ص 5بجكؼ ، السخجع الدابق  ، ج -575
 . 45كساؿ ، السخجع الدابق  ، ص  -576
 . 67، ص 0، جبجكؼ ، السخجع الدابق   -577
 .45كساؿ ،  السخجع الدابق  ، ص -578
الكا : كىي عشج السرخيغ القخيغ أك  شبح اإلنداف مغ مادة خؽيفة ال تخػ كاألثيخ ، ككاف القخيغ يذبو  - 579

صاحبو كل الذبو فكاف قخيغ الصفل شفل كقخيغ الذيخ شيخ ، ككاف كجػد )الكا (  حيًا متػقف عمى بقاء الجدع 
؛ ك  57:  كساؿ ، السخجع الدابق ،ص  كحياتو كمغ اجل  إف يبقى الجدع متستع بحياتو قامػا بتحشيصو . يشطخ

 .556باقخ ، السخجع الدابق ، ص
؛ كسػزانا تػماس ، سمدمة قادة مرخ الفخعػنية :حتذبدػت، تخجسة 523بكخ ، السخجع الدابق ، ص  -582

؛ك كساؿ ، السخجع الدابق ،  59-58:إسحاؽ بشياميغ ) القاىخة : الييئة السرخية العامة لمكتاب ( ص
 . 033؛ كاللػيت ،شيبة ، ص  559السخجع الدابق ، ص عمي ، ؛ك527ص
زكية يػسف شبػزادة، تاريخ ك  ؛598، صيغ، السخجع الدابقعبلء الجك  ؛527ص ،كساؿ، السخجع الدابق -585

يع عمي )مرخ القجيع مغ افػؿ  ( 0228القاىخة: ببل. مط ، الجكلة الػسصى الى نياية األسخات، مخاجعة: دمحم ابخـا
 39ص

 . 033شيبة، ص اللػيت ، -580
 . 62 -59تػماس ، السخجع الدابق ، ص -583
 . 527كساؿ ، السخجع الدابق ، ص  - 584
؛ كسيج تػفيق , معالع تاريخ كحزارة مرخ الفخعػنية )القاىخة :دار  595فخخؼ، السخجع الدابق , ص -585

 .92( ص5987الشيزة العخبية ،
 . 025تػفيق، السخجع الدابق ، ص  -586
 . 054، ص؛ كاحسج، السخجع الدابق63كحػاس، السخجع الدابق، ص؛ 359، 6حدغ، مرخ القجيسة، ج -587

 . 09مرصفى ، السخجع الدابق ، ص  -588
؛  كمحسػد عبجالحسيج  احسج ، 527؛ ك كساؿ ، السخجع الدابق ، ص523بكخ ، السخجع الدابق ، ص  -589

 . 054( ، ص 0223-0220ة،دراسات في تاريخ مرخ الفخعػنية )دمذق : مصبعة السحب
 –السجمج الثامغ  –عبج الحسيج زايج ، خرائز الفغ السرخؼ القجيع ، بحث مشذػر في مجمة عالع الفكخ -592

 .  528؛ ك  نخمة ، السخجع الدابق ، ص 50، ص0250العجد الخابع ، 
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يع ، السخجع الدابق ، ج 53تػماس ، السخجع الدابق  ،ص  -595  .99-98، ص5؛ إبخـا
 . 08مرصفى ، السخجع الدابق ، ص  ؛ك 62اس ، السخجع الدابق ، صتػم -590
مكي  كعمى كافة : مغ أكثخ الخجاؿ السقخبيغ لببلط حتذبدػت  ككاف السذخؼ العاـ عمى السقخ السسشسػت -593

ـ مػنتػ في ىخمػنتيذ كخادـ كمجيخ خج األعساؿ السمكية، كعمى شؤكف أمػف السددكجة كحقػلو كقصعانو كحجائقو
مغ  كمغ ثع أصبح كارتبط بالببلط السمكي مشح عيج تحػتسذ الثاني ،كقج رافق تحػتسذ األكؿ في حخكبو ،ماعت

. لمسديج يشطخ : اللػيت ، شيبة، ص تصاع أف يشجد اكبخ أعساؿ حتذبدػتكاسالخجاؿ السقخبيغ مغ حتذبدػت 
078-080 . 

 .99، السخجع الدابق ، ص ـيع؛ كإبخا 328؛ كاللػيت، شيبة، ص598ألجريج، السخجع الدابق، ص  -594
، كصاحب، السخجع الدابق، 597يج، السخجع الدابق، صألجر ؛ ك 026الخصيب، السخجع الدابق، ص -595
 .544ص
؛ كمرصفى ، السخجع الدابق  60؛كتػماس ، السخجع الدابق ، ص  597ألجريج ، السخجع الدابق ، ص  -596

يع ،السخجع الدابق ،ص  08، ص   .329اللػيت ، شيبة ، ص؛ ك  528-527؛ ك إبخـا
 .08مرصفى ، السخجع الدابق ، ص  - 597
، كأرادت ا اغتربت العخش مغ تػحتسذ الثالثكانت حتذبدػت بحاجو لجعع الكيشة ليا خرػصا أني - 598

مغ  إف تشحت مجكنو عمى الػجو الذساليإضفاء صفو شخعيو  لمحكع فحاكلت إف تمجأ إلى األساشيخ كأمخت 
إف مجمذ أرباب الػادؼ قج انعقج ))بج أمػف أسصػرة السػلج اإلليي ،تخبخنا األسصػرة الرخح الثامغ جشػب مع

بخياسة أمػف لمتذاكر ؼيسغ يخمقػه ليجمذ عمى الكشانة كإذا بخب الحكسة تحػت يتقجـ إلى أمػف ليحكخه بأحسذ 
صمبو يعتمي العخش الجسيمة زكج السمظ تحتسذ األكؿ ثع يعمغ أمػف بأنو سييب لمسمكة الجسيمة مػلػدًا مغ 

ؼ يكػف كسيكػف أنثى، كتقسز أمػف برػرة زكجيا كذىب إلى القرخ كجامعيا كاخبخىا بأنيا ستزع أنثى كسػ 
اإللو الستكفل  –( ثع أكحى أمػف إلى خشـػ بسعشى )ذركة الشبيبلت صؽية أمػف  (اسسيا )حتذبدػت خسشت أمػف 

، كبعج إف خخجت صشع ابشتي كقخيشتيا مغ أعزائيو اإف يرػر بجف الجشيغ مغ صمراؿ كقاؿ ل –بخمق البذخ 
إلى دنيا حتذبدػت تمقتيا أإلليو حاتحػر كقجمتيا إلى أمػف كقاؿ ال أنتِّ يا أعطع جدءًا مشي ستربحيغ ممكًا 

)، . يشطخ: دمحم بيػمي ميخاف((عمى مرخ... اإلسكشجرية : دار السعخفة الجامعية الحزارة السرخية اآلداب كالعمـػ
 . 65-62ص  ،5(ج5989، 

 .  528 -527بكخ ، السخجع الدابق ، ص  -599
 . 026خصيب ، السخجع الدابق  ، ص  -022
 . 599ألجريج ، السخجع الدابق  ، ص - 025

 . 58 -57تػماس ، السخجع الدابق ، ص  - 020
ىابػ: تقع غخبي مجيشة شيبة في كادؼ مشعدؿ ججب محرػر بيغ قخنة مخعى ، كالتبلؿ الستصخفة  جشػب  -023

تسيدت ة شيبة، التي كانت مداكغ لمعساؿ الحيغ اعجكا مقابخ كادؼ السمػؾ ، كأنذأت أكػاخ حجخية فييا ،ك ىزب
ت ، إما الصبقاذارع ، كبشيت السشازؿ خارج الدػر، ال يزيئيا إال نػر ضػء الباتراؿ مشازليا بعزيا ببعس
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ؼيفخ،  الفخعػف األخيخ ؛ كفخانديذ 79صاألىع بشيت مشازليا داخل الدػر. لمسديج يشطخ: جابخ، السخجع الدابق، 
 . 92-87، ببل.ت ( ص ذ الثالث أك زكاؿ حزارة عخيقة، تخجسة: فاشسة بيمػؿ )دمذق: دار الحرادرمدي

 . 88ؼيفخ ، السخجع الدابق  ، ص ؛ ك  523بكخ، السخجع الدابق  ، ص  -024
 . 88السخجع نفدو , ص -025
قبل السرخييغ  عمى بعس الذعػب كالسجسػعات العخؾية  شعػب البحخ : ىػ مرصمح  تاريخي أشمق مغ  -026

الحيغ  دخمػا  في صخاع  كمعارؾ  حخبيو مع السرخييغ  خبلؿ عرخ الخعامدة ) عرخ األسختيغ التاسعة عذخ 
كالعذخيغ( كالحؼ جاءكا مغ شخؽ البحخ الستػسط  كحاكلػا االستيصاف  في سػريا كفمدصيغ كمرخ بيغ القخنيغ 

اني عذخ قبل السيبلد  إال إف مػششيع األصمي  في جدر بحخ إيجة  كآسيا الرغخػ ، كقج الثالث عذخ كالث
خاض السرخييغ معارؾ حخبية معيع في عيج كل مغ مخنبتاح  كرمديذ الثالث كاستصاعػا تحقيق الشرخ عمى 

 .www.civilizationuards.com شعػب البحخ , يشطخ: دمحم رأفت عباس، بحث مشذػر عمى مػقع
 . 368السػسػعة األثخية ، السخجع الدابق ، ص  -027
 .044-043كرايفذتاؿ ، السخجع الدابق ، ص؛  80الجباغ ، السخجع الدابق ، ص -028

 . 89ؼيفخ ،  السخجع الدابق  ، ص -029
 

 المرادر والمراجع
  القرآن الكريم 
 تخجسة : مرصفى احسج عثساف ) القاىخة : الييئة السرخية اىخاـ مرخ، ، ادكاردز .أ.أس

 ( 5997العامة لمكتاب 
 ديانة  مرخ القجيسة ، تخجسة : عبج السشعع أبػ بكخ ك دمحم أنػر شكخؼ ، أرماف . أدكلف

 ( 5995) القاىخة : مكتبة مجبػلي ، 
 تخجسة : مرخ كالحياة السرخية في العرػر القجيسة ، ، أرماف . أدكلف كىخماف كرانكو

 عبج السشعع أبػ بكخ ك محـخ كساؿ )القاىخة : مكتبة الشيزة العخبية ، ببل.ت (
 دراسات في حزارة الذخؽ األدنى القجيع ػ مرخ _العخاؽ_ إيخاف ) بيخكت ، أميغ. أحسج

 (0990: دار الشيزة العخبية ، 
 (  مػسػعة الحزارة السرخية ) القاىخة : مصبعة العخبي ،  ببل.ت، أديب . سسيخ 
 دراسات في تاريخ مرخ الفخعػنية )دمذق : مصبعة السحبة ، أحسج . محسػد عبجالحسيج

 ، ببل.ت(
 يع . بكخ دمحم  5( ، ج 0224مػسػعة تاريخ الفخاعشة )مرخ: مخكد الخاية ، ، إبخـا

http://www.civilizationuards.com/
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 تاريخ الحزارات العاـ ) الذخؽ كاليػناف القجيسة ( ، ، إيسار . انجريو كجانيغ اكبػايو
داغخ كفؤاد ج. أبػ ريحاف، بأشخاؼ: مػريذ كخكزية )بيخكت : مشذػرات .فخيج ـ تخجسة:

 5( ج5964عػيجات ، 
 تاريخ العسارة السرخية ، تخجسة : صبلح الجيغ رمزاف دمحم ) القاىخة : ، بجكؼ . إسكشجر

 السجمذ األعمى لآلثار ، ببل.ت ( 
 (0255الػراؽ ، مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة  ) بيخكت : دار ، باقخ. شو 
 االثار السرخية في كادؼ الشيل ، تخجسة : لبيب حبذي ، شفيق فخيج ، ، بيكي . جيسذ

 ( 5993)ببل.مط ،  3ج
  يع، بكخ . دمحم صفحات مذخقة مغ تاريخ مرخ القجيسة ) القاىخة : مصبعة جامعة إبخـا

 (5994القاىخة ، 
 أحسج قجرؼ ) القاىخة : بيخكت ، الجيانة السرخية القجيسة ، تخجسة: ، تذخني . ياركسبلؼ

 (5996دار الذخكؽ  ،
 حتذبدػت، تخجسة : إسحاؽ بشياميغ ) القاىخة : الييئة السرخية العامة ، تػماس . سػزانا

 (0227لمكتاب ، 
 معالع تاريخ كحزارة مرخ الفخعػنية )القاىخة : دار الشيزة العخبية ، ، تػفيق . الديج

5987) 
 الحزارة في العرػر السرخية القجيسة ) القاىخة : مكتبة مبلمح مغ ؼيس ، جبلؿ . نػر

 االنجمػ السرخية ، ببل.ت(
 بعس جػانب جغخاؼية العسخاف  في مرخ القجيسة ) القاىخة : مكتبة ، جابخ. دمحم مجحت

 (5985نيزة الذخؽ ، 
 تاريخ مرخ القجيسة ، تخجسة : ماىخ جػيجاتي ) القاىخة : دار الفكخ ، جخيساؿ. نيقػال

 (  5993اسات ، لمجر 
 تاريخ الحزارة السرخية العرخ الفخعػني ،القاىخة : ) الجيانة السرخية، حدغ . سميع

 مكتبة الشيزة السرخية، ببل.ت (
  ، 5( ج5990مرخ القجيسة ) القاىخة : الييئة السرخية العامة لمكتاب 
 مرخ ) كأثارىاالسػسػعة السرخية تاريخ مرخ القجيسة ، . دمحم عبج القادر كآخخكف  حاتع

 5: دار الثقافة ك اإلعبلـ ، ببل.ت ( ج
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 أبػ سسبل معابج الذسذ ) مرخ : دار الذخكؽ ، ببل.ت (، حػاس . زاىي 
 ( 5989حزارة مرخ كالعخاؽ ) بيخكت : دار الفارابي،، دلػ. بخىاف الجيغ 
 (5967شيبػة في عيج أمشحػتب الثالث ) بيخكت : مؤسدة فخنكميغ،، رايفذتاؿ . اليدابث 
 يع  كاخخكف  .رزقانو حزارة مرخ كالذخؽ القجيع ) القاىخة : دار مرخ لمصباعة ، ، ابخـا

 ببل. ت(
 العجد  -السجمج الثامغ -خرائز الفغ السرخؼ القجيع ، عالع الفكخ، زايج . عبج الحسيج

 0250الخابع ،
 اإلسكشجرية: مخكد اإلسكشجرية لمكتاب ، ) تاريخ مرخ القجيسة، دمحم عمي .سعج هللا

0225) 
 القاىخة: الييئة السرخية ) كياف مرخ القجيسة، تخجسة: زيشب الكخدؼ، سػنيخكف .سيخيج

 (5975العامة لمكتاب 
 تاريخ حزارات العالع ،تخجسة : دمحم كخد عمي ) الجيدة: الجار ، شارؿ . سشيػبػس

 (0250العالسية لمكتب كالشذخ ،
 التاريخ القجيع )السػصل ، دار محاضخات في ، سميساف . عامخ كاحسج مالظ الفتياف

 (5978الكتب لمصباعة كالشذخ ، 
  5972العسارة في مرخ القجيسة ) القاىخة : الييئة السرخية العامة أنػر، شكخؼ . دمحم 
 التاريخ الدياسي كالحزارؼ لسرخ الفخعػنية ) ، شاىيغ . عبلء الجيغ عبج السحدغ

 (0228 -0227مصابع الخميج العخبي ،  :القاىخة
  يع ) القاىخة ، رتخ. ألغشػ الحياة اليػمية في مرخ القجيسة ، تخجسة : نجيب ميخائيل إبخـا

 ( 5997: الييئة السرخية العامة لمكتاب ، 
 ( 0225الفشػف الفخعػنية )عساف : دار مججالكؼ ، ، صاحب . زىيخ 
 ت تاريخ مرخ القجيع مغ أفػؿ الجكلة الػسصى الى نياية األسخا، شبػزادة. زكية  يػسف

يع عمي ) القاىخة : ببل.مط،    (0228، مخاجعة : دمحم أبخـا
 عبلقات مرخ بالذخؽ االدنى القجيع مغ اقجـ العرػر الى ، عرفػر . دمحم ابػ السحاسغ

 ( 5960الفتح اليػناني )االسكشجرية : مصبعة السرخؼ ، 
  الكتاب  التخبية في الحزارة السرخية القجيسة ) القاىخة : عالعإسساعيل، عمي . سعيج

5996  ) 
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 ابػ سسبل بيغ الرخخ كاالنداف )مرخ: دار السعارؼ، . دمحم فتحيعػض هللا ،
،5975) 
 (5992الفغ السرخؼ القجيع )القاىخة: الييئة السرخية العامة لمكتاب،، عكاشة. ثخكت،  

 5ج
 الشاس كالحياة في مرخ القجيسة ، تخجسة : ماىخ جػيجاتي ) القاىخة : ، فاليبيل. دكمشيظ

 ( 0225ر الفكخ لمجراسات ، دا
 (5975مرخ الفخعػنية ) القاىخة : مكتبة االنجمػ السرخية ، ، فخخؼ . أحسج 
 الفخعػف األخيخ رمديذ الثالث أك زكاؿ حزارة عخيقة، تخجسة: فاشسة ، ؼيفخ. فخانديذ

 بيمػؿ )دمذق : دار الحراد ، ببل.ت (
 اإلمبخاشػرية ، تخجسة: مختار السؤسدة العدكخية السرخية في عرخ ، قجرؼ . احسج

 الدػيفي ، دمحم العدب مػسى ) القاىخة : ىيئة االثار السرخية ، ببل.ت (
 ( 5998الفغ السرخؼ القجيع ) القاىخة : مكتبة مجبػلي ، ، كساؿ . محـخ 
 (5999الجيغ السرخؼ ) دمذق : دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع ، ، الساججؼ . خدعل 
 (5990لجيشي القجيع ، ) بغجاد : دار الذؤكف الثقاؼية ،  الفكخ ا، الجباغ  . تقي 
 (0225مرخ أياـ الفخاعشة ) دمذق: دار عبلء الجيغ ،، الخصيب . دمحم 
 الفغ السرخؼ القجيع ، تخجسة : أحسج زىيخ ،مخاجعة :محسػد ماىخ شو ، ألجريج . سيخيل

 (5947)القاىخة : مصابع ىيئة االثار السرخية ،
 القاىخة : السصبعة العرخية بسرخ ، ببل.ت ( لحزارة السرخيةا، لػبػف . غػستاؼ ( 
 ( 5997مرخ القجيسة )  القاىخة : الجار السرخية المبشانية ، ، الدػيفي . مختار. 

مبلمح عامة ألكؿ حزارة صشعيا اإلنداف ) القاىخة ، الجار السرخية  اـ الحزارات -
 .(5999المبشانية 

 يت . كميخ إمبخاشػرية ، تخجسة : ماىخ جػيجاتي )القاىخة :،السجمذ شيبة اك نذأة ، ال ُلػِّ
 (0225األعمى لمثقافة ، 

الفغ كالحياة في مرخ الفخعػنية ، تخجسة : فاشسة عبج هللا محسػد ) القاىخ ،  -
 (0223السجمذ األعمى ، 

 مجتسع اآللية في الجيانة السرخية القجيسة )عساف : دار ، الحديشي . عباس عمي عباس
 (0250،صفاء 
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 تاريخ مرخ الى الفتح العثساني)القاىخة : مكتبة مجبػلي ، ا.ج. سفججك  االسكشجرؼ. عسخ
،5996) 
 السجف الكبخػ في مرخ كالذخؽ األدنى القجيع ) االسكشجرية: دار ، دمحم بيػمي .ميخاف

 5السعخفة الجامعية ، ببل, ت ( ج
 (5989خفة الجامعية ، الحزارة السرخية اآلداب كالعمػـ ) اإلسكشجرية : دار السع -
الحزارة السرخية ) الحياة االجتساعية كالدياسية كالعدكخية كالقزائية كالجيشية ( )  -

 0( ج5989اإلسكشجرية : دار السعخفة الجامعية ،
 سارة الحزارات القجيسة )بيخكت: دار الشيزة العخبيةع، لسعي مرصفى. صالح ،

5983) 
 في عيج الخعامدة )القاىخة :الييئة السرخية الحياة اليػمية في مرخ ، مػنتية . بييخ

 العامة لمكتاب مصبعة ، ببل.ت (
 مشذػرات جخكس بخس اآلثار في الػشغ العخبي )شخابمذعمع ، نخمة. مشى يػسف :

 ،ببل.ت(
 السػسػعة األثخية العالسية ، تخجسة: دمحم عبج القادر دمحم ك زكي ، نخبة مغ العمساء

 (5997خية العامة لمكتاب، اسكشجر )القاىخة : الييئة السر
 (5999تاريخ تػت عشخ أمػف  محخر مرخ العطيع ) القاىخة ، مكتبة مجبػلي ،، ؼ. ؽ 
 األطاريح: 
  خالج عبج السمظ الحسيخؼ، )الفكخ الجيشي لببلد كادؼ الشيل مشح عرخ التأسيذ حتى عاـ

 (0220ؽ.ـ( اشخكحة دكتػراه مقجمة الى جامعة بغجاد ، كمية اآلداب ،333
 :الكتب األجنبية 

 Rosalie David ,Handbook to life in ancient Egypt, New york, 
Library of Congress,2003,p129 

 Margaret a. murray, spleendour that was Egypt,London, p 120 
 شبكات االنترنيت 
 شعػب البحخ، بحث مشذػر عمى مػقع حخاس الحزارة  ، عباس. دمحم رأفت

www.civilizationguards.com  

http://www.civilizationguards.com/
http://www.civilizationguards.com/
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 بحث مشذػر عمى مػقع حخاس خصػات تصػر السعابج كأنػاعيا، مشجراكؼ . محسػد احسج ،
  www.civilizationguards.comالحزارة 

 الفمظ في مرخ القجيسة بحث مشذػر عمى مػقع مكتبة ، يعنػر الجيغ. عبج الحم
   www.Bib.alex.org/archeologg/attachments.com اإلسكشجرية 

http://www.civilizationguards.com/
http://www.bib.alex.org/archeologg/attachments.com

