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 من عهد دراسة عن ثالث قطع حجرية
 رعمسسو الثاني الملك

 
 *أسامه عبدالعال عمىد. 

 
 بدوف رقـ. رقم األثر:

 / في موقع االكتشاؼ.in Situ: المكان الحالي
 األسرة التاسعة عشر. –: عهد الممؾ رعمسسو الثاني التاريخ
ُاعتقػػد  –قػػاةرة الطاطماػػة السػػور الشػػمالي لم –: عثػػر عماهػػا ب ػػوار بػػا  الن ػػر المصدددر

لتػػدعاـ أسػاس أوػد ال ػدرافي وال ُاعػػرؼ مػف إاػف أتػكي وابػػدو  (**)أنهػا ُأسػتمدمك كوشػو
 أنها قطعك مف أود المعابد التي شادةا الممؾ رعمسسو الثاني.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
     .(عُت مشس)جامعة كلية األلسن   –مدرس اللغة ادلصرية القدمية، قسم اللغات األفريقية  *
 عن موضوع اسثخدام قطع من اآلثار ادلصرية القدمية لثدعيم بعض ادلباين من اآلثار اإلسالمية القدمية. (**)

دراسة عن دتثال ألحد ملوك األسرة انظر: الثعليق الفٍت يف دراسة أخرى للدارس بعنوان: "
 م.4102، ىف رللة اجملمع العلمى ادلصرى بالقاىرة، الثالثة عشر"
 : و ر  اري.مادة الصنع
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 سـ عرض.14× سـ طوؿ 34القطعة األولى:   :المقاييس
 سـ عرض.12× سـ طوؿ 11القطعة الثاناة:    
 سـ عرض.48× سـ طوؿ 23القطعة الثالثة:    

 
 الوصف:

 عة األولى:القط -1
مف اسـ التتػوا   (n) أ( فقط بقك عالمة 4القطعة لاس عماها أي مناطر )شكؿ 

  (n[Rc] [wsr M3ct Rc StP])   لمممؾ رعمسسو الثاني دامؿ المرطوش  
 )]وسرماعك رع ست [ اف ]رع[(.     

والػػػيي اتػػػر ـ بػػػػ تقواػػػة ماعػػػك رعي الممتػػػار مػػػف رعت والمرطػػػوش ُو ػػػع فػػػوؽ عالمػػػة 
(*) nbw   وأسطمها عدد مػف المطػوط األفقاػةي أسػطمها  ػاغ نػص ماػر كامػؿ مكتػو

  (:4في شكؿ رأسي متسمسؿ ابدأ مف الاماف إلى الاساري ايكر )شكؿ 

 
 

 تبتاحي ساد/ر  ماعكي ممؾ األر افي الو ه الطا ي عمى العرش العظاـت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اليت تعٍت  nbwيُعثقد الدارس أن ادلغزي وراء وضع اسم ادللك )الذي داخل اخلرطوش( فوق عالمة  (*)
"ذىب"، ىو أن ُيشار إىل ىذا االسم بـ "االسم الذىيب" أي أنو سوف يلمع ويبقي وُُيلد مثل دلعان 

ود الذىب، حيث  أن معدن الذىب الذى يلمع بلونو األصفر، أوحى للمصري القدًن وبقاء وخل
ربطو بفكرة عبادة الشمس، من خالل تغطية قمم األىرام وادلسالت بصفائح من الذىب لثعكس 
أشعة الشمس وأيضًا فإن معدن الذىب يثميز بأنو معدن ال يثأثر أو يثفاعل بسبب العوامل الطبيعية 

 ولة، مما أوحى للمصري القدًن ربطو بفكرة البقاء واخللود.وال يثأكل بسه
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 أ( القطعة األولى-1شكل )

 
 ب( -1شكل )
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 التعميق:
 ابدو وأف ةيا النص اتناوؿ ألقا  و طاك تمص المعبود بتاح:

 nb m3ctالمقب األول المذكور عمى قطعة الدراسة األولى:  -أ
قػػد  ػػاغك  "m3ct"أف كممػػة ماعػػك الػػيي ُاتػػر ـ بػػػ تسػػاد/ر  ماعػػكت واػػ  ن ػػد ةنػػا 

ممت رة )ربما كاف سب  االمت ار ةو رمبة في تطباؽ طراقة الرمزاػة فػي الكتابػة وأا ػا  
 "m3ct"ربمػػا ل ػػاؽ المسػػاوة المتاوػػة(ي واػػ  اسػػتمدمك الراشػػة لمتعباػػر عػػف كممػػة ماعػػك 

 بدال  مف كتابتها مف مالؿ العالماك أو بشكؿ كامؿ وا  ُكت  بطرؽ ممتمطة:
 

 
يا األمر كاف معتادا  في الكتابة وما ة في عهد الممؾ رعمسسػو الثػاني واػ  وة

( فػػي معبػػد الممػػؾ 1)شػػكؿ  تكػػرر نطػػس المقػػ  لممعبػػود بتػػاح وبػػنطس طراقػػة الكتابػػة 
ي وفي واف ُاستمدـ شكؿ المػرأة ال السػة وفػوؽ (1)رعمسسو الثاني في أبو سمبؿ الكبار

فػػػي اسػػػـ التتػػػوا  المػػػاص بػػػه توسػػػر  "m3ct"رأسػػػها الراشػػػة لمتعباػػػر عػػػف كممػػػة ماعػػػك 
 .(2)ماعك رعي ست  اف رعت

 
التي عمى شكؿ نطس القاعدة أو  أا ا  ُاستمدمك العالمة الهارومماطاة

 امثؿ ي )أو ربما ةيا الشكؿ(3)المن ة والتي عماها تو ع تماثاؿ أو مقا ار المعبوداك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) wb.II. 18, 19. 

كريسثيا ن ديروش نوبلكور، رمسيس الثاين، فرعون ادلعجزات، ترمجة فاطمة عبد اهلل زلمود، القاىرة  (4)
 . 274، ص 4112

Wilkinson, R.H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, 

Cairo, 2007, pp. 56-57 

(3) Beckerath, J.V., Hand Buch der Agyptischen königsnamen, Berlin 1984, 

pp. 89-90, 236-239. 
علــى رضـــوان، تقــدًن يف: أنـــا مانســـيٍت، ماعــة، فلســـفة العدالــة يف مصـــر القدميـــة، ترمجــة زلمـــد رفعـــة  (2)

 .01، ص 4112عواد، القاىرة 

(4) 
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 التماثاؿ األربعة بقدس األقداس في معبد أبو سمبؿ الكبار :( 7)شكل 

 ت ور مف الاسار إلى الاماف: المعبود بتاح والمعبود أموف رع والممؾ المقدس
 )المؤلة( رعمسسو الثاني والمعبود رع وورامتي

 Wilkinson, R.H., op.cit., p. 57 نقاًل عن:
 

( وأنػػػه م ػػػرد 2التػػػؿ األزلػػػي )شػػػكؿ  العػػػرش الم ػػػري القػػػداـ والػػػيي اكػػػوف  ػػػورة مػػػفقاعػػػدة 
وقػد ُكتبػك  "m3ct"( ويلػؾ لمتعباػر عػف كممػة ماعػك (4)مستطاؿ فػي قمتػه تظهػر رأس ماعػك
عمػى التمثػاؿ الثػالوثي لػػ الممػؾ رعمسسػو الثػاني مػع  في نطس المقػ  لممعبػود بتػاح ةكػيا 
ؤقػػك ( والػػيي او ػػد فػػي وداقػػة المتوػػؼ الم ػػري )رقػـػ م3المعبػػوداف بتػػاح وسػػممك )شػػكؿ 

 (..G 149ي 12/14/1/7
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 22ص ، 4112ماريو توسي وكارلو ريوردا، معجم آذلة مصر القدمية، ترمجة ابثسام زلمد عبد اجمليد، القاىرة  (0)
 (4)شكل  92، ص 0222رند كالرك، الرمز واألسطورة يف مصر القدمية، ترمجة أمحد صليحة، القاىرة 
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العالمة الهارومماطاة التي عمى شكؿ نطس القاعدة والمن ة والتي عماها : ( 0شكل )

قاعدة العرش الم ري القداـ تو ع تماثاؿ أو مقا ار المعبوداكي وربما ةيا الشكؿ امثؿ 
 واليي اكوف  ورة مف التؿ األزلي وأنه م رد مستطاؿ في قمته تظهر رأس ماعك.

 42عمى ر وافي المر ع السابؽي ص :  نقاًل عن
 28رندؿ كالرؾي المر ع السابؽي ص 

 .87مااو توسي وكارلو راو رداي المر ع السابؽي ص 
 

  
 ؾ رعمسسو الثاني مع المعبوداف بتاح وسممكالتمثاؿ الثالوثي لػ المم: ( 4شكل )

 G. 149ي 12/14/1/7او د في وداقة المتوؼ الم ري رقـ مؤقك 
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فػػي  "m3ct"أا ػػا  ُاسػػتمدمك طراقػػة أمػػري فػػي الكتابػػة لمتعباػػر عػػف كممػػة ماعػػك 
( فػػي منظػػر فػػي مقبػػرة الممػػؾ وػػور موػػ  4)شػػكؿ  نطػػس المقػػ  لممعبػػود بتػػاح 

( فػي نطػس المقػ  لممعبػود بتػاح فػي نػص لووػة 5ؿ )شك وأا ا   (4)بوادي المموؾ
 .(1)المدعو بنوي والمكرسة لممعبود بتاحي األسرة التاسعة عشري مف دار المدانة

 
 

  
 المعبوداف بتاح وماعك في منظر : ( 5شكل )

 .في مقبرة الممؾ وور مو  بوادي المموؾ
 Wilkinson, R.H., op.cit., p. 152نقاًل عن: 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Wilkinson, R.H., op.cit., p. 152 

(2) Wilkinson, R.H., op.cit., p. 51  
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 .لتاسعة عشري مف دار المدانةالمعبود بتاح في لووة المدعو بنويي مف األسرة ا: ( 6شكل )

 Wilkinson, R.H., op.cit., p. 51 نقاًل عن:
 

أا ػػا  ن ػػد أف ةػػيا المقػػ  لممعبػػود بتػػاح اربطػػه بػػالمعبود ترعت باعتبػػار  ال ػػاو  
األ مي لهيا المق  تساد/ر  ماعكتي فهو اليي فرض ماعػك نظامػا  وقانونػا  وبرنام ػا  
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دقائقهي وأا ػا  ات ػه ةػيا الػربط بػاف بتػاح ورع لكي اتـ التوكـ في النظاـ الكوني بكؿ 
مػػع ماعػػك فػػي اسػػـ التتػػوا  لػػػ الممػػؾ رعمسسػػو الرابػػع الػػيي امكػػف قراغتػػه أمػػا بػػػ توػػاكـ 
ماعػػػك بتػػػاحي الممتػػػار مػػػف رعتي عمػػػى أسػػػاس ت ػػػوار بتػػػاح كمعبػػػود  ػػػالس وممسػػػكا  
د براشة ماعك أو بػ: توػاكـ ماعػك رعي الممتػار مػف بتػاحت عمػى أسػاس اف رع ةػو سػا

 .(4)ور  وواكـ ماعك األ مي
 

أا ػػػا  ُاعتقػػػد أف تماعػػػكت باعتبارةػػػا تابنػػػة رعت فهػػػي فػػػي مكانػػػة األمػػػك والزو ػػػة 
بالنسبة لمممؾ في م ر القدامة واليي كاف بدور ي المقابؿ لممعبود تشػوت ابػف رع والػيي 

( كػػػ ر  الطػػراغ والط ػػاغ والهػػواغ والنػػور 6كػػاف ا ػػع عمػػى رأسػػه نطػػس الراشػػة )شػػكؿ 
. والممؾ كاف اوكـ بماعك في كؿ شئوف البالد وباف الناس وأا ا  مف اماػه (1)اغوال ا

في وظائؼ الدولةي فهي الشػعار والرمػز الػيي تقػـو عماػه دعػائـ الدولػة القواػةي لػيا ن ػد 
عدد مػف الممػوؾ  ارتبطػك اسػمائهـ بػػ ماعػك بمػالؼ رعمسسػو الثػاني مثػؿ: تسػاد/ر  

ي وتساد/ر  ماعك رعت لمممػؾ إمنوتػ  الثالػ  (2)ةاألسرة الرابع -ماعكت لمممؾ سنطرو 
ي و تتػدـو ماعػك رعتي وتسػتي موبػو  بتػاحت اربطػه بػالمعبود (3)األسرة الثامنة عشػر –

 .(4)األسرة التاسعة عشر –بتاح لمممؾ ستي األوؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 2على رضوان، ادلرجع السابق، ص  (0)
، 0227فرانسواز دونايد وكريسثيان زڤي كوش، اآلذلة والناس يف مصر، ترمجة فريد بوري، القاىرة،  

 .Beckerath, J.V., op.cit., p. 99, 247.                                     049-044ص 
 . Wb.IV.429، 2على رضوان، ادلرجع السابق، ص  (4)

ريثشارد ىـ. ويلكنسون، قراءة الفن ادلصري القدًن، دليل ىَتوغليفي للثصوير والنحـة ادلصـري القـدًن،  
 .012ترمجة يسرية عبد العزيز، القاىرة، ص 

(3) Beckerath, J.V., op. cit., P. 52, 178.  

 Helck, W., Maat, in: LA III,1111. 

(4) Beckerath, J.V., op. cit., pp. 85-86, 229-230. 

(5) Beckerath, J.V., op. cit., pp. 88-89, 234-236. 
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 في مقبرة رعمسسو الثال  بوادي لمموؾ –المعبود شو ا ع عمى رأسه الراشة : ( 7شكل )

 .428راتشارد ةػ. وامكنسوفي المر ع السابؽي ص :  نقاًل عن
 

: ةػو ةػؿ تماعػكت ةػي  التػي فػي لقػ  المعبػود تبتػاحت تمتمػؼ عػف ابقي سؤاؿ ةاـ
 تماعكت كػ اسـ لمعبودة أـ كمتهما واود؟

 
المػػيكورة ةنػا فػي لقػ  المعبػػود تبتػاحت ق ػد بهػػا  "m3ct"اعتقػد الػدارس أف ماعػك 

بعض المعاني مثؿ النظاـ والعدؿ والوؽ وال دؽ ومارةـ أي ما تمثمه ةي  الكممػة مػف 
الطباعػػػة كشػػػيغ معنػػػوي ماػػػر موسػػػوس )وات ػػػه ةػػػيا المعنػػػي فػػػي ةػػػي  المعػػػاني فػػػي 

( تقػػػداـ الممػػػؾ رعمسسػػػو الثػػػاني ماعػػػك لػػػػ 7منػػػاظر تقدمػػػة ماعػػػك مثػػػؿ منظػػػر )شػػػكؿ 
 .(4)المعبود أموف رع في الكرنؾ(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Helck, W., op. cit., p. 114. 
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  .منظر تقداـ الممؾ رعمسسو الثاني ماعك لػ المعبود أموف رع في الكرنؾ: ( 8شكل )

 Halck, W., op.cit., 1114نقاًل عن: 
 

وأما إيا  اغك ةي  الكممة كػ اسـ لمعبػودة م سػدةي فػاف المق ػود اكػوف المعبػودة 
 ( والتي كاف اسمها اكت  بطرؽ ممتمطة:8ماعك )شكؿ 

 
    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Wb.II. 20. 

(4) 
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 .راشة النعامة شعار ورمز ماعك: ( 9شكل )
 .74براةاـ اوسؼ الشتمةي المر ع السابؽي ص إنقاًل عن: 

 
وفي ةي  الوالة فاف ةي  الكممة تماعكت ُق د بها ما تمثمه مف نطس المعػاني فػي 

 الطباعة ولكف كشيغ مادي وموسوس.
 

أا ا  ابدو في بدااة األمر أف الياف ابتكروا ماعك وما توممه مػف أفكػار ومعػاني 
اـ والعػػدؿ والوػػؽ والماػػر وال ػػدؽ وماػػرةـ(ي )ترمػػز وتػػرتبط ب ماػػع الط ػػائؿ مثػػؿ النظػػ

دراكهػػا مػػف قبػػؿ النػػاس وكانػػك ُتكتػػ  فػػي األسػػاس  و ػػدوا  ػػعوبة فػػي تقبمهػػا وفهمهػػا وا 
ي ليا بوثوا عف وؿ لهياي فتو موا إلى وسامة ماداة وموسوسة عمى ةيا النوو 

ودة مف مالؿ ابتكار شيغ ُم سد ُانقؿ مػف ماللػه ةػي  األفكػار والمعػانيي فكانػك المعبػ
والتػي ُعنػي  التي أسػموةا تماعػكت وكانػك تكتػ  فػي األسػاس عمػى ةػيا النوػو

بهػػا نطػػس األفكػػار والمعػػاني منػػي بدااػػة ابتكػػار تماعػػكتي واػػ  مػػف مػػالؿ تقػػداس النػػاس 
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دراؾ وفهػـ األفكػار والمعػاني التػي  لهي  المعبودةي سوؼ اكوف مف السهؿ عماهـ تقبػؿ وا 
هػػاي ومػػف ةنػػا اػػمتي ور ػػهـ عمػػى االلتػػزاـ بهػػا فػػي تػرتبط بهػػا ةػػي  المعبػػودةي و كػػػ ربػػة ل

الواػػاة األولػػى والثاناػػة لمػػا تمثمػػه لهػػـ مػػف أةماػػة فػػي كمتػػا الواػػاتاف وما ػػة فػػي العػػالـ 
 اآلمر وا  الوسا  ومواكمة الموتي.

 

والتػػي أمػػيك  أا ػػا  ربمػػا اسػػتنت  مػػف طراقػػة الكتابػػة األولػػى لػػػ ماعػػك 
ةنػػا ةػػي األفكػػار والمعػػاني التػػي تتعمػػؽ مم ػػص لطػػة البػػردي المعقػػودةي أف المق ػػود 

ب ماع الط ائؿ مف مالؿ كتابتها عمػى البػردي وأا ػا  ربمػا اسػتنت  مػف طراقػة الكتابػة 

ي والتي أمػيك مم ػص معبػودة ت ػع عمػى رأسػها الراشػة األولى لػ ماعك 
وتمسؾ عالمة الوااةي أف المق ود ةنا ةي نطس األفكار والمعػاني التػي تتعمػؽ ب ماػع 

ؿ ولكػػف ُ سػػدك مػػف مػػالؿ معبػػودة وممػػك اسػػـ تماعػػكتي أي أف ةػػي  األفكػػار الط ػػائ
والمعػاني توولػػك مػػف م ػػرد كػالـ عمػػى ورؽ البػػردي إلػػى وقاقػة ممموسػػة وم سػػدة أمػػاـ 
النػػاس وتػػى اػػدركها الػػيي اعػػرؼ القػػراغة أوال  وماػػر مثػػاؿ لهػػيا التػػوازف بػػاف ماعػػك فػػي 

وماعػػك فػػي  ػػورتها  بتػػاح  ػػورتها المعنواػػة وطراقػػة كتابتهػػا فػػي لقػػ  المعبػػود
( في مقبرة الممػؾ وػور 4في منظر )شكؿ  الماداة وطراقة كتابتها كػ اسـ لمعبودة 

 .(4)مو  في وادي المموؾ
 

أا ا  ُاعتقد أف سب  امتاار راشة النعاـ دوف سائر راش الطاور األمػري كشػعار 
ممػػػه الػػػدائـ ورمػػػز لػػػػ ماعػػػكي ار ػػػع إلػػػى عبقراػػػة الم ػػػري القػػػداـ كالعػػػادة مػػػف مػػػالؿ تم

لمطباعة والبائة المواطة به وأمي ما فاها لتوقاؽ أفكار معانة في عقمهي فربما و ػد فػي 
يا دققنػا النظػر إلػى راشػة النعػاـ  راشة ةيا الطائر ما ارتبط بطكرة تماعكت وما تعناهي وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Wilkinson, R.H., op.cit., p. 152. 

 .012، ص 0222برنادية مينو، ادلعجم الصغَت للهَتوغليفية ادلصرية، ترمجة، ماىر جوجيايت، القاىرة 



 ونتسعال المجلد                                                            مجلة المجمع العلمى المصرى                

43 

( لو دنا شيغ امازةا بالطعؿ عػف سػائر الطاػور األمػري وةػو أف كماػة الشػعر 8)شكؿ 
وبالطعػػؿ فػػاف أوػػد وأةػػـ معػػاني  (4)الن ػػؿ متسػػاواة مػػف أسػػطؿ الن ػػؿ وتػػى قمتػػهوػػوؿ 

 ماعك ةو المساواة أي العدؿ.
 

أا ػػا  ابػػدو أف مػػا تمثمػػه المعبػػودة تماعػػكت مػػف أفكػػار ومعػػاني معنواػػةي كػػاف 
السػػػب  وراغ أف عبادتهػػػا كانػػػك نػػػادرة فػػػي المعابػػػد الم ػػػراةي با  ػػػافة إلػػػى عػػػدـ 

الرمـ مف أنها ُاعتبرك ابنة لممعبػود رع وكػاف لهػا دور تكراس أي معابد لهاي عمى 
( وت سػد ماعػك النظػاـ الكػوني الػيي أوكػؿ 42بارز فػي رومػة ر  الشػمس )شػكؿ 

قامتػػه فػػي وكػػـ األرضي فكػػاف عمػػى الممػػؾ القاػػاـ  المعبػػود رع إلػػى الممػػؾ ارسػػاغ  وا 
ماعػك  بيلؾ والقااـ بطقسه تقداـ تماعكت كنااة عف يلؾ كمػهي وقػد قامػك المعبػودة

( 44بػػدور بػػارز وةػػاـ فػػي العػػالـ اآلمػػر ويلػػؾ مػػف مػػالؿ مواكمػػة الماػػك )شػػكؿ 
 (1)ووزف قمبػػه فػػي أوػػد كطتػػي الماػػزاف أمػػاـ راشػػة ماعػػك فػػي الكطػػة األمػػري لمماػػزاف

وأا ػػا  تماعػػكت  (2)واا ػػا  مػػف معػػاني ماعػػك الممػػود بعػػد المػػوك والثػػوا  والوكمػػة
تإسػطكت التػي تمثػؿ الظػالـ والطو ػي  تمثؿ النور والنظاـ والمار والعػدؿ فػي مقابػؿ

 .(3)والشر والظمـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اجلدارية يف مصر إبراىيم يوسف الشثلة، تفسَت بيولوجي لبعض الكائنات بالرسومات والنقوش  (0)
 . 20-72 ص ، ص4112الفرعونية، القاىرة 

Mercer, S., The Religion of Ancient Egypt, London 1984, p. 208. 

 . 904، ص 4101عبد احلليم نور الدين، الديانة ادلصرية القدمية، اجلزء األول )ادلعبودات(، القاىرة  (4)
Derchain Urtel, M.th., Ikonographie, in: LAIII, 132. 

يان امسان: ماعة مصر الفرعونية وفكرة العدالة االجثماعية، ترمجة زكية طبوزادة وعلية شريف،  (9)
 .79م، ص 0224القاىرة 

Hart, G., A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London, 1986, p. 116 

 .  010يان امسان، ادلرجع السابق، ص  (2)
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 ماعك في رومة المعبود رع ر  الشمسي في قاربهي دور : ( 13شكل )

 .في برداة مف األسرة الواودة والعشروف
 .32راتشارد ةػ. وامكنسوفي المر ع السابؽي ص نقاًل عن: 

 

  
 .ي ن وص الموتي414دور ماعك في مواكمة الماكي في الط ؿ  :( 11شكل )

 .152ي ص 1222القاةرةي شراؼ ال اطيي المروج في النهاري كتا  الموتيي نقال عن: 
 

أا ػػا  ار ػػع ارتبػػاط المعبػػود بتػػاح بػػػ ماعػػك مػػف مػػالؿ ةػػيا المقػػ  المػػيكور عمػػى 
قطعػػة الدراسػػةي وبا  ػػافة إلػػى ت ػػوار  فػػي شػػكؿ إنسػػاف واقطػػا  بػػرداغ وابػػؾ والقػػدماف 
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متال قاف وممتطااف )اشػبه الموماػاغ( والاػداف ظاةرتػاف وتقب ػاف عمػى الرمػوز الداناػة 
بود:  ػػػول اف واس انتهػػػي مػػػف أعمػػػى بشػػػكؿ لعمػػػود  ػػػد وعالمػػػة عػػػن  الما ػػػة بػػػالمع

وا ػػع عمػػى رأسػػه قمنسػػوة زرقػػاغ مثبتػػة عمػػى رأسػػه بشػػدة )تشػػبه التػػي ا ػػعها ال ػػناع 
والورفاوف في م اط  ع ر الدولػة القدامػة( وارتػدي قػالدة عرا ػة ) ػدراة( وػوؿ 

قامة الممكاػة ال دري ومنػي ع ػر الدولػة الوسػطى ا ػبه ا ػور بالػيقف الطوامػة المسػت
( وةػػي  إشػػارة إلػػى أنػػه 41بػػدال  مػػف الػػيقف ا لهاػػة المعقػػودة الما ػػة باألربػػا  )شػػكؿ 

التػي  انظر إلاه كواكـ( واقؼ عمػى قاعػدة )عمػى شػكؿ العالمػة الهارومماطاػة 
 .(4)ويلؾ باعتبار  ر  النظاـ الكوني m3ctتعبر عف كممة ماعك 

 
الدذ  يتدر م بدد  nswt3wyة األولدى: المقب الثاني المدذكور عمدى قطعدة الدراسد -ب

 "ممك األرضين":
وتتمكد فكرة النظرة لممعبود بتاح باعتبار  تكواكـت مف مالؿ ةيا المق  تممؾ األر افت 
وةػػو لقػػ  مػػاص بػػالمعبود بتػػاح وقػػد ُكتػػ  ةنػػا بتركابػػة ماػػر معتػػادة وبطراقػػة الرمزاػػة واػػ  

ممػػؾ ال ػػالس الػػيي ارتػػدي التػػاج عالمػػة نبػػاك السػػوك تعبػػر عػػف )ترمػػز لػػػ( الممػػؾ وعالمػػة ال
المزدوج تعبر عف )ترمز لػ( األر اف أي أر ي  نو  وشماؿ م ػري ةػيا وقػد ُكتػ  ةػيا 
المقػػ  بتركابػػة ماػػر معتػػادة أمػػري وبطراقػػة الرمزاػػة عمػػى التمثػػاؿ الثػػالوثي الممػػؾ رعمسسػػو 

وا  عالمػة نبػاك السػوك تعبػر عػف )ترمػز  ي(1)الثاني مع المعبوداف بتاح وسممك: 
لػػػ( الممػػؾ وعالمػػة نبػػاك المػػوتس تعبػػر عػػف )ترمػػز لػػػ( أرض ال نػػو  وعالمػػة نبػػاك البػػردي 

 تعبر عف )ترمز لػ( الشماؿ أي أر ي  نو  وشماؿ م ر.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Te Velde, H., Ptah, in: LA IV, 1178-1179, Wilkinson, R.H., op.cit., pp. 125-126. 

 022عبد احلليم نور الدين، ادلرجع السابق، ص 
 22-24، ص 4112روبرت آرموار، آذلة مصر القدمية وأساطَتىا، ترمجة مروة الفقي، القاىرة 

 .42، ص 4112الفرعونية، ترمجة فاطمة عبداهلل زلمود، القاىرة، روبَت جاك تيبو، موسوعة األساطَت والرموز 
(2) Wb.II. 327 
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 .ت وار المعبود بتاح: ( 17شكل )
 Wilkinson, R.H., op.cit., p. 125نقاًل عن: 

 114كنك أ.كتشي المر ع السابؽي ص 
 

وا  عالمة ي (4)وأما التركابة المعتادة وبطراقةي الرمزاة لهيا المق  فهي 
 أي األر افباك السوك تعبر )ترمز لػ( الممؾ وعالمتي األرض تعبراف عف )ترمزاف لػ( ن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Wb. II. 327 
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الغار المعتادتافي اعكس رمزاة  )*(هاتاف التركبتافأر ي  نو  وشماؿ م ري إيف المق  ب
العالمػػة ولػػاس قراغتهػػا )أي عالمػػة ال ػػزغ الثػػاني مػػف ةػػيا المقػػ (ي أمػػا ةػػيا المقػػ  بالتركابػػة 

 المعتادةي فاعكس رمزاة العالمة وقراغتها )أي عالمة ال زغ الثاني مف ةيا المق (.
 

رشػػه العظػػاـ وفػػي اسػػمه أا ػػا  ابػػدو أف المعبػػود بتػػاح ةػػو الػػيي اعطػػي الممػػؾ ع
اكػػػوف ممػػػؾ األر ػػػاف وبػػػيلؾ اكػػػوف ةػػػيا المعبػػػود تالطنػػػاف المقػػػدس )االلهػػػي(ت مرتبطػػػا  

 .(4)بالممكاة وليلؾ اكوف اسمه في بدااة قوائـ المموؾ
 
 المقب الثالث المذكور عمى قطعة الدراسة األولى:   -ج

عػػػف تالو ػػػه  )**(ةػػػيا المقػػػ  ُاط ػػػؿ تر متػػػه بػػػػ تالو ػػػه الطاػػػ ت أو تطاػػػ  الو ػػػهت
 ال ماؿت أو ت ماؿ الو هت ألنه ال او د سب  الفتراض أف الم رااف فكروا في معبود 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ذا اللقب تدخل يف نطاق ما يُعرف بـ "الكثابة ادلعماة" أي يُعثقد أن مثل ىذه الًتكيبات دلثل ى )*(

الكثابة الغامضة واليت اسثخدمها طبقة الكهنة ادلرتلُت ألغراض معينة منها: "ختليد ومحاية األمساء اليت  
جنوى زلمد  -ُكثبة هبا، تسجيل أمنيات خاصة، إمجالية، دينية وفلسفية، سحرية، ادلراسالت السرية

 .22-92، ص 4101ت ادلعماة يف احلضارة ادلصرية القدمية، اإلسكندرية مثويل، الكثابا

ذلذا اللقب، من  ختثلف عن الكثابة العادية  ويعثقد الدارس أن الكثابة ادلعماة 
الشكل )أي عالمة اجلزء الثاين من ىذا اللقب( ولكن تثفق معها من حيث نفس القراءة )القيمة حيث 

ا اللقب يف الكثابة العادية يُكثب بطريقة مباشرة وأما يف الكثابة ادلعماة فيكثب الصوتية( وادلعٌت، أي أن ىذ
بطريقة غَت مباشرة ورمبا السبب وراء اسثخدام الكثابة ادلعماة ، كان لغرض محاية النصوص ادلكثوبة على اآلثار، 

وفهم معانيها وأما اليت  حيث كانة تثعرض لطمس وهتشيم، إذا كانة مكثوبة بالكثابة العادية لسهولة قراءهتا
 كانة تُكثب بالكثابة ادلعماة، فكانة غالباً تًتك حيث يصعب قراءهتا وفهم  معانيها.

(1) Te Velde, op.cit., p 1179 
مميز أو "الوجو دتييز و  nfrيفضل الدارس ترمجة ىذا اللقب بـ "طيب الوجو" على أساس أن  )**(

 مبثدأ مؤخر "موصوف".ة" للثوكيد و خرب مقدم "صف nfrالطيب" على أساس أن 
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براس واواف قباه ال ورة عف معبود برأس إنسافي وا  أف شكؿ المعبود بتاح اليي اسػمع 
الم ػػػػمااف فػػػػي معبػػػػد مدانػػػػة ةػػػػابوي امتػػػػاز بػػػػاف لداػػػػه عػػػػاف مر ػػػػعة ومػػػػؤثرة تبػػػػرز و هػػػػه 

 .(4)الطا 
 
 المقب الرابع المذكور عمى قطعة الدراسة:  -د

 ى العرش العظاـت واليي اتر ـ بػ تعم
لت ػبه التر مػة   St.f أا ا  أواانا  ا اؼ  مار مت ػؿ لممطػرد الغائػ  المػيكر 

 لهيا لمق  تعمى عرشه العظاـت.  
 (1)في كممة  بدال  مف  وأا ا  ُكتبك عادة عالمة 

 Wrt (2) بدال  مف   Wrواا ا  ُكتبك أواانا 
 

او ػد معبػد المعبػود بتػاح فػي منػػؼ ُاعتقػد أف ةػيا المقػ  اشػار إلػى المكػافي واػػ  
والػيي كػػاف الممػوؾ اتو ػػوف فاػهي وأا ػػا  ةنػاؾ لقػػ  عمػر لػػـ اػيكر عمػػى قطعػة الدراسػػة 

والػيي اتػر ـ بػػ ت نػو   وةو ماص بػ المعبود بتاح: 
ي واعتقد أف ةيا المق  اشار إلى و ود معبد بتاح عند ال دار ال نػوبي لمدانػة (3) دار ت
 .(5)ؼأو  نو  مدانة من (4)منؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Te velde, op.cit., 1179. 
(2) Wilkinson, R.H., op.cit., p. 152 

 . 070ريثشارد ىـ. ويلكنسون، ادلرجع السابق، ص 
)يف  4114ثيان ليبالن، زوجات رعمسيس الثاين وبناتو وأبناؤه، ترمجة، ماىر جوجيايت، القاىرة كريس

 ملخص الصورة ادللونة(.
(3) Wilkinson, R.H., op.cit., p. 152. 
(4) Wb. II. 452, Te velde, op.cit., 1179. 

زلمود، القاىرة سيمسون نايوڤثس، مصر أصل الشجرة اجلزء األول )السياقات(، ترمجة أمحد  
 .091، ص 4110

(5) Te Velde, op.cit., 1179. 

 . 021عبد احلليم نور الدين، ادلرجع السابق، ص ( 4)
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 اسم المعبود بتاح ُكتب بطرق مختمفة:
 

    
بمعني تاطتهت أو  ُاعتقد أف االسـ ربما اعني تالطتاحت واليي  اغ مف فعؿ 

مالؽت في إشارة إلى دور  كمعبود مالؽ ا نع ربما بمعني تالنواكت أو تال انعت أو تال
 البشر وأا ا  كاف بتاح ربا  لمطنوف والورؼ وراعاا  لهـ في م ر القدامة.

  انطؽ في االكاداة  اسـ 
 وفي العبراة  Petûواالشوراة  

 وفي العرباة ال نوباة  وفي السوراة 
  (1) وفي العرباة  وفي االثاوباة 

 
بطمماػػػةي كػػػاف وةػػػي أف اسػػػـ المعبػػػود بتػػػاح بالهارومماطاػػػة الابقػػػي مالوظػػػة ةامػػػة 

 pالتػػي عمػػى شػػكؿ سػػماغ تنطػػؽ )ي واػػ  ةػػي  العالمػػة  ُاكتػػ  بهػػي  الطراقػػة
التػػي  ( والعالمػػةt3مػػف  tالتػػي عمػػى شػػكؿ أرض تنطػػؽ )( والعالمػػةptمػػف 

( وابػػػدو طبقػػػا  لهػػػي  الطراقػػػة فػػػي كتابػػػة اسػػـػ Hhمػػػف  hعمػػػى شػػػكؿ وامػػػؿ السػػػماغ تنطػػػؽ )
 عبود بتاحي أنها ال تمتمؼ عف طراقة ت وار ف ؿ نوك )السماغ( عف    )األرض( الم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Wb. I. 565, Gardiner, A., Egyptian Grammar, Oxford 1950, p. 449, 566. 

 Badawi, A. Kees, H., Worter Buch Der A Egyptischen sprache, Kairo 

1958, p. 87, Faulkner, R.O., A Concise Dictionary Middle Egyptian, 

Oxford 1996, p. 96. 

(2) Holmberg, M.S., The God Path, Lund 1946, p. 7-11. 

 .02، ص 4102ادلصريُت، ترمجة سليم حسن، القاىرة جورج إسثيندوف، ديانة قدماء 
 .29، ص 0221عبد العزيز صاحل، الشرق األدىن القدًن، اجلزء األول، مصر والعراق، القاىرة 

(4)
 



 د. أسامه عبدالعال                                       عمسسو الثانيدراسة عن ثالث قطع حجرية من عهد الملك ر 

47 

طراػػػؽ شػػػو )الهػػػواغ(ي وامكػػػف أف نسػػػتنت  مػػػف اسػػػـ بتػػػاح بهػػػي  الطراقػػػةي المظهػػػر  عػػػف
ود بتػاح طبقػا  لمنظػاـ الالةػوتي ل   والمظهر األنثوي لنوك والمياف انتقال إلى المعبػاليكري 
ي وا ػؼ بعػض الدارسػوف كتابػة (4)نونػك –نوف وبتػاح  –واليي طابؽ باف بتاح  لمنؼ

اسـ بتاح بهي  الطراقة بػ تالكتابة المعماةتي وكتابة اسـ المعبود بتػاح بهػي  الطراقػة كػاف 
لغػػػرض دانػػػي وفمسػػػطيي واػػػ  عبػػػر عػػػف الكػػػوف الػػػيي ممقػػػه المعبػػػود بتػػػاحي إي رفعػػػك 

سماغ وأرسبك األرض و ػاغ وػه لاط ػؿ بانهمػاي ومػف المعػروؼ أف ةػيا العمػؿ كػاف ال
 .(1)أود أدوار المعبود بتاح طبقا  لػ الةوك منؼ

 
رمػػـ كػػوف بتػػاح معبػػود مومػػي نمػػوي يي أال اف عقادتػػه )ميةبػػه( الداناػػة اكتسػػبك 
شػػهرة واسػػعة فػػي الػػبالد ألنػػػه ُكػػـر فػػي العا ػػمة الممكاػػػة )منػػؼ(ي واػػ  كانػػك مركػػػز 

واا ػا  ُعبػد فػي كػؿ مػف الكرنػؾ وكػػ ر   (2)عبادته مع الثالو  )بتػاح وسػممك ونطػرتـ(
لمطنػػوف ُعبػػد فػػي بعػػض المنػػاطؽ مثػػؿ داػػر المدانػػة واػػ  عػػاش العمػػاؿ والطنػػانوف الػػياف 

واا ػا  أشػار إلاػه كمعبػود أولػى وأزلػي واػ  ُلقػ  فػي  (3)عمموا في بناغ المقابر الممكاػة
 نظرااك. واا ا  كمعبود مالؽ وا  نس  إلاه أود (4)اكتأود الن وص بػ تأبو المعبود

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .040، ص 4104بَتون شيفر، الديانة يف مصر القدمية، ترمجة زلمود ماىر طو، القاىرة ( 0)
 . 22-09جنوى زلمد مثويل، ادلرجع السابق، ص ( 4)

(3) Te Velde, op.cit., 1177, 1178-1180. 

دميًتي ميكس وكريسثُت فافارميكس، احلياة اليومية لألذلة الفرعونية، ترمجة فاطمة عبداهلل زلمود، 
 .942-942، ص 4111القاىرة 

 .712، ص 0222فرانسوادوما، حضارة مصر الفرعونية، ترمجة ماىر جوجيايت، القاىرة 
(4) Te Velae, op.cit., 1178. 

، 4114جي راشيو، ادلوسوعة الشاملة، احلضارة الفرعونية، ترمجة فاطمة عبداهلل زلمود، القاىرة، 
 .27ص 

(5) Holmbrg, M.S., op.cit., p. 31f, Wilkinson, R.H., op.cit., p. 59. 
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ممؽ الكوف ونشمة الو ود والمعروفة باسـ نظراة )مية ( منؼي واػ  تػيكر أف الكػوف 
 .(4)و د بقمبه )= بطكر ( وبمسانه )= ممقه بالنطؽ(

 
وقػػد ارتػػبط بتػػاح مػػع المعبػػود رع مػػف مػػالؿ لقػػ  تسػػاد/ر  ماعػػكت الػػيي اكػػوف رع 

لماعػك نظامػا  وقانونػا  وبرنام ػا  لكػي اػتـ الػتوكـ فػي  اوبه األ ميي فهو الػيي فػرض ا
ي وقػد ارتػبط بتػاح ب ػالك مػع معبػوداك أمػري مثػؿ المعبػود (1)النظاـ الكوني بكؿ دقائقػه

األزلي نوف وشراكته األنثواة نونك وتى أنػه ُعػرؼ باسـػ تبتػاح نػوفت و تبتػاح نونػكت مػف 
طػػس الػػدور ارتػػبط مػػع المعبػػود ي وأا ػػا  مػػف مػػالؿ ن(2)مػػالؿ دور  كػػر  مػػالؽ أوؿ وأزلػػي

واألقدـ في منؼ تتػاتنفت )الػيي اعنػي األرض البػارزة أو المرتطعػة( كػػ تبتػاح تػاتنفت واا ػا  
ارتبط مع المعبود ال نائزي تسكرت وكػال ةػياف المعبػوداف كانػا اعبػداف فػي منػؼ وقػد أمػي 

 كرت.بتاح منهما بعض الم ائص وكثارا  ما ا ور بتاح في  ورة المعبود تبتاح س
 

ي وفػي إطػار  ػمته بػػ (3)( في  ػورة تبتػاح سػكر أوزاػرت42وفي وقك الوؽ )شكؿ 
 اص باوزار ػؿ رمز مػػي األ ػػو فػػد  ور مع المعبود بتاح وةػاف عمود چد قػػاوزاري ف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Altenmuller, H., Denkmal memphitixfer theologie, in: LAI, 1065-1067. 

Wilkinson, R.H., op.cit., pp. 18-19. 

 .047-044بَتون شيفر، ادلرجع السابق، ص 
 .014-019، ص 4102ايزابيل فرانكو، اساطَت وأذلة، ترمجة حليم طوسون، القاىرة 

 .47-40، ص 0222ندل كالرك، الرمز واألسطورة يف مصر القدمية، ترمجة أمحد صليحة، القاىرة ر 
 .41(، 49)شكل  27، 47-44، 40، ص 0224فرانسوا دوما، أذلة مصر، ترمجة زكي سوسن، القاىرة 

 .20، ص 0224جورج بوزنر وآخرون، معجم احلضارة ادلصرية القدمية، ترمجة أمُت سالمة، القاىرة 
 . 2على رضوان، ادلرجع السابق، ص  (4)

(3) Wilkinson, R.H., op.cit., p. 124.  

 Holmberg, M.S., op.cit., p. 31. 

(4) Wilkinson, R.H., op.cit., p. 125. 

 Schlogl, H.A., Der Gott Tatenen Nach Texten and Bildern des Neuon 

Reiches, in: Orbis Biblicus Et Orientalis 29, 1980, pp. 51-63. 



 د. أسامه عبدالعال                                       عمسسو الثانيدراسة عن ثالث قطع حجرية من عهد الملك ر 

49 

 ي وربما لق  بتاح كػ ساد/ر  األر اف )=الممكاة( اكوف عف طراؽ أوزار(4)(43)شكؿ 
واا ا  دور  في العالـ اآلمر مف مالؿ ت وار بتاح بدال  مف أوزار في المكػاف المظمػـ 
 )لاعبر عف العالـ اآلمر = عالـ الموتيي وا  كاف أوزار واكـ ساد/ر  ةيا العالـ(.

 

  
 .ت وار المعبود بتاح سكر أوزار: ( 10كل )ش

 Wilkinson, R.H., op.cit., p. 124:  نقاًل عن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Wilkinson, R.H. op.cit., p. 125 

 .022-027نكو، ادلرجع السابق، ص أيزابيل فرا
 .970-947، 22-22، ص 4112ثناء الرشيدي، الفكر والدين عند ادلصري القدًن، القاىرة 



 ونتسعال المجلد                                                            مجلة المجمع العلمى المصرى                

53 

 
 ت وار المعبود أوزار مف مالؿ عمود چد وعمى امانه واسار : ( 14شكل )

 .المعبودتاف أسك ونبك وكي في برداة مف األسرة الواودة والعشروف
 .464ةػ. وامكنسوفي المر ع السابؽي ص راتشارد :  نقاًل عن

 
واػ  ا مػػس ب ػوار المعبػػوداك أمػوف رع ورعمسسػػو الثػاني المقػػدس )المؤلػػه( ورع 

ي والػػياف تتعامػػد عمػػاهـ الشػػمس كػػؿ (4)( فػػي معبػػد أبػػو سػػمبؿ الكباػػر1وػػورامتي )شػػكؿ 
عػػاـ مػػرتافي مػػرة اػػـو مػػاالد ومػػرة اػػـو تتػػوا  الممػػؾ رعمسسػػو الثػػاني مػػف مػػالؿ ظػػاةرة 

ة فراػػدة أبػػدعها الم ػػري القػػداـي ويلػػؾ باعتبػػارةـ امثمػػوف عػػالـ األواػػاغي فامػػا بقػػي فمكاػػ
 )بتاح( في الظالـ ويلؾ باعتبار  امثؿ عالـ األمواك.

 
 : القطعة الثانية (7

أ(ي فقػػط نػػص ماػػر كامػػؿ مكتػػو  فػػي 44القطعػػة لػػاس عماهػػا أي منػػاظر )شػػكؿ 
 :شكؿ رأسيي متسمسؿ ابدأ مف الاسار إلى الامافي ايكر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Wilkinson, R.H., op.cit., pp. 56-57. 

 (.22، )شكل 022-027 ص ، ص4104بَتوت شيفر، ادلرجع السابق، القاىرة 
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ر ػػاف )وسػػر ماعػػك رع(ي أمػػوف لػػػ )بارعمسسػػوي موبػػو  أمػػوف(ي اعطػػي تسػػاد/ر  األ
 .كؿ الوااة كؿ اـو مثؿ رع

  
 : التعميق

الػيي اتػر ـ بػػ تسػاد/ر  األر ػافت أي  "nb t3wy"ابػدو مػف ةػيا الػنص أف لقػ  
أي تممػػػػؾ م ػػػػر العماػػػػا  "nswbity"أر ػػػػي  نػػػػو  وشػػػػماؿ م ػػػػري وػػػػؿ موػػػػؿ لقػػػػ  

 والسطميت وأواانا  امتااف معا .
 

أا ا  ن د ةنا أف المعبود أموف ُكت  منطردا  دوف رع عمى الرمـ مف الدم  بانهما 
توػػػك اسػػػـ أمػػػوف رعي وربمػػػا ار ػػػع يلػػػؾ إلػػػى رمبػػػة الممػػػؾ رعمسسػػػو الثػػػاني أف اكػػػـر 
المعبػػود أمػػوف منطػػردا  مػػع العمػػـ أف القطعػػة الثالثػػة التػػي سػػوؼ تتناولهػػا الدراسػػة اعتقػػد 

 انػػ  القطعػػة األولػػى التػػي تمػػص المعبػػود بتػػاح الػػدارس أنهػػا تمػػص المعبػػود رع إلػػى 
منطردا  أا ػا  وةػؤالغ األربػا  الثالثػة ُكرمػوا بعػد فتػرة العمارنػة مػف قبػؿ الممػوؾ وما ػة 
مف الممؾ رعمسسو الثاني وكاف ةيا التكراـ بشكؿ منطرد لكؿ مػنهـ )بتػاح وأمػوف ورع( 

فت وسػوؼ نتنػاوؿ كنوع مف التعواض عف ما أ ابهـ مف مسائر وما ة المعبود تأمػو 
 الودا  عف الثالو  أموف ورع وبتاح في نهااة الدراسة كتعماؽ عاـ.

 
ولكف المالوظ ةنا في ةيا النص وةو عمى الرمـ مف عػدـ كتابػة اسـػ أمػوف كػػ أمػوف 
رعي أال أنه ُربط بانهما في ةيا النص عف طراؽ أف أموف اعطي الممؾ كػؿ الواػاة مثػؿ رع 
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رة وا ػػػوة لمػػػدي ال ػػػمة بانهمػػػا وفػػػي وقاقػػػة األمػػػر فػػػمف ج( وةػػػي  إشػػػا44كػػػؿ اػػػـو )شػػػكؿ 
ت طبقػا  لطراقػة كتابتػهي فػاف تر متػه الورفاػة تكػوف تكػؿ شػمست والمق ػود "rc nbتعباػر

ةنػػا أنػػه اعطػػي كػػؿ الواػػاة مػػع شػػروؽ كػػؿ شػػمس ألف الواػػاة ال تكػػوف أال مػػع شػػروؽ 
ت ألف بػػػ تكػػؿ اػػ "rc nb"الشػػمس والمػػوك اكػػوف مػػع مروبهػػا وبالتػػالي  ػػاغك تر مػػة  ـو

ت.  شروؽ الشمس اكوف في  باح كؿ اـو أو امت ارا  تكؿ اـو
 

أا ػػا  الوػػظ الػػدارس ةنػػا فػػي اسػػـ المػػاالد )دامػػؿ المرطػػوش( شػػيغ  داػػد وفراػػد 
)اليي اعد في ود ياته اكتشاؼ  داد ُانس  لمدارس( مكتػو  فػي بدااػة االسػـ: عالمػة 

اد أف اقػػػوؿ تةػػػيا  ( والتػػػي تعنػػػي اسػػػـ إشػػػارة بمعنػػػي تةػػػيات وكمنػػػه ار 44)شػػػكؿ 
  .رعمسسوي موبو  أموفت

 

 
 .القطعة الثاناة: أ( -15شكل )
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 ب(-15شكل )

 
 ج(-15شكل )
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وابدو ةنا أف الممؾ رعمسسو الثاني ُسمي عند ماالد  عمػى اسػـ  ػد  والػيي نعمػـ 
ي وبعػد تولاػه الوكػـ أ ػبه (4ي*)أف اسمه كاف قبؿ أف ا ػبه واكمػا  لمػبالد تبارعمسسػوت

اعتقػد الػدارس أف السػب  فػي ةػيا التعػداؿ ةػو امت ػار االسػـ وما ػة أف ترعمسسوت و 
ةيا االمت ار لـ امؿ بالمعني بػؿ أكػد  مػف ناواػةي ومػف ناواػة أمػري ربمػا رمبػة مػف 
الممػؾ بعػػد تولاػػه الوكػػـي   ػػبغاغ الشػػرعاة عمػػى وكمػػه )واػػ  أنػػه لػػـ اكػػف مػػف سػػاللة 

وتي أ ػػبه اؤكػػد عمػػى معنػػا  ممكاػػة(ي مػػف مػػالؿ أف االسػػـ بعػػد امت ػػار  إلػػى ترعمسسػػ
وةو تامد  أو ولد  رعتي بعد أف كػاف اعنػي تةػيا امػد  أو ولػد  رعتي وابػدو أف ةػيا ا عػؿ 
انتسابه إلى المعبود رع اكوف أقر ي مما اعني أنه بالطعؿ ابػف رع وبالتػالي فهػو األوػؽ 

ؾ ترعمسسػو بمف اكوف ممكا  وأنه ُمنه الممكاة مف اباه رع ر  الممكاةي ليا ابدو أف المم
الثػػاني عػػدؿ فػػي اسػػمه مػػف تبارعمسسػػوت إلػػى ترعمسسػػوت تقماػػدا  لمػػا فعمػػه  ػػد  فػػي اسػػـ 
المػػاالد المػػػاص بػػػهي واا ػػػا  اعتقػػػد الػػػدارس أف ةػػػيا التعػػػداؿ اعكػػػس  ػػػورة مػػػف  ػػػور 
التبراػػػر بموقاػػػة تػػػولي الوكػػػـ مػػػف  انػػػ  رعمسسػػػو الثػػػاني أو ال ػػػبغاغ الشػػػرعاة عمػػػى 

 منػاظرموقاته لتولي الوكـ وةي أنه اسػتعاد ل ػالوه وكمه )وةناؾ  ورة أمري لمتبرار ب
 ون وص الوالدة المقدسة )االلهاة( في معبدي الدار البوري واألق ر(ي وا  أف أمه

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أمام الثمثال العمالق للملك حور زلب جبوار الصرح العاشر بالكرنك، على دتثال ألحد  حيث عثر  )*(

كبار ادلوظفُت يف وضع كاتب مكرساً للوزير بارعمسسو، ومن سرد مناصبو وألقابو على ىذا الثمثال، 
حتة اسم تأكدنا من أنو ىذا الوزير الذى كان يف عهد ادللك حور زلب والذى سيصبح خليفثو 

 -رعمسسو األول
 .22-27، ص 4112كلَت اللوية، إمرباطورية الرعامسة، ترمجة ماىر جوجيايت، القاىرة  

" يف بدايثو، يرجع إىل أن P3ويُعثقد أن اقثصار االسم على "رعمسسو" وإلغاء اسم اإلشارة "با 
 ية.ادللك وجده يف صورة كثابثو األوىل "بارعمسسو" على شيء من الثواضع والشعب

كريسثيان ديروش نوبلكور، رمسيس الثاين، فرعون ادلعجزات، ترمجة فاطمة عبداهلل زلمود، القاىرة 
 .71، ص 4112

، ص 0227كنة أ. كثشن، رمسيس الثاين، فرعون اجملد واالنثصار، ترمجة أمحد زىَت أمُت، القاىرة  (0)
 . 429، عبدالعزيز صاحل، ادلرجع السابق، ص 21-92ص 
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وأنػه امت ػ  الوكػـ مػف أماػه األكبػر الػيي قتمػه طبقػا  لمػا  (4)اللة ممكاػةلـ تكف مػف سػ
 .(1)اعتقد  بعض الدارساف

 

 اسـ المعبود أموف ُكت  بطرؽ ممتمطة: -

 

 
والمعبػػػود أمػػػوف  أوػػػد أةػػػـ المعبػػػوداك الم ػػػراة وأكثرةػػػا شػػػهرة وةػػػو ر  طابػػػة ورأس 

تعددك اآلراغ ووؿ معني ثالوثها )أموف وموك ومنسو( وع و ثاموف االشمونافي وقد 
اسـ المعبود أموف فربما اعني تالمطػي أو الغاػر مرئػي أو البػاطف أو السػريت أو تالواوػد 
المطػػػي أو تالواوػػػد السػػػريت عمػػػى اسػػػاس اف اسػػػـ أمػػػوف  ػػػاغ مػػػف فعػػػؿ تإمػػػفت بمعنػػػي 

 (  ػػػور فػػػي شػػػكؿ عدمػػػي  أي 45تامتطػػػيتي وقػػػد اتمػػػي أمػػػوف عػػػدة ت سػػػاداك )شػػػكؿ 
تاف عمػػوداتاف واا ػػا   ػػور بشػػكؿ عدمػػي بػػرأي كػػبش واا ػػا  واعمػػو رأسػػه تػػاج يو راشػػ

ككبش كامؿي وأواا   ػور فػي ةائػة المعبػود مػاف ر  الم ػوبة أو ا م ػا  وأواانػا  
 .(3) ور كموزة ومف ألقابه ممؾ األربا  وساد/ر  عروش األر اف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 042كلَت اللوية، ادلرجع السابق، ص ( 0)
 . 29-20كريسثيان ديروش نوبلكور، ادلرجع السابق، ص ( 4)

(3) Wb. I. 84, 85, Gardiner, A., op.cit., p. 553, Allen, J.P., Middle Egyptian, An 

Introduction to Language and Culture of Hieroglypks, Gambridge 2000, P. 

454, Badawi, A., Kees, H., op.cit., p. 19,  Faulkner, R.O., op.cit., 21 

 . 20-22 ص عبد احلليم نور الدين، ادلرجع السابق، ص( 2)
 .22-27 ص روبَت جاالتيبو، ادلرجع السابق، ص

 .472-472 ص ة زلمود ماىر طو ومصطفي أبو اخلَت، صاريك ىورنونج، ديانة مصر الفرعونية، ترمج
 .90-42 ص ماريو توسي وكارلو ريوردا، ادلرجع السابق، ص

 (.0)شكل  99، 02فرانسوا دوما، ادلرجع السابق، ص 
 .02ص  ،4102القاىرة  ،ترمجة سليم حسن ،جورج إسثيندوف، ديانة قدماء ادلصريُت

Otto, E., Amun, in: LA I, 237-243. 

(2)
 



 ونتسعال المجلد                                                            مجلة المجمع العلمى المصرى                

56 

 
 .ت وار المعبود أموف: أ( -16شكل )
 .114كنك أ.كتشي المر ع السابؽي ص :  نقاًل عن

 
 .ت وار المعبود أموف: ب( -16شكل )
 Wilkinson, R.H., op.cit., p. 94:  نقاًل عن
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وقػد ُعبػػد أمػوف فػػي ع ػػر الدولػة القدامػػة ولكنػه كػػاف معبػػودا  موماػا  مغمػػورا ي وفػػي 
ف ر  طابػػة معبػػودا  رسػػماا ي وقػػد انػػدم  مػػع رع ر  ع ػػر الدولػػة الوسػػطي أ ػػبه أمػػو 

والػػيي أ ػػبه منػػي ع ػػر الدولػػة الوداثػػة كػػػ ر  رسػػمي  (*)الشػػمس لا ػػبه تأمػػوف رعت
 .(4)لمدولة

 
أف الغػػرض الػػيي مػػف أ مػػه تػػـ دمػػ  أمػػوف مػػع رع كػػػ أمػػوف رعي ةػػو أف اكتسػػ  

ال ع   أموف  طاك رع ونطوي  القوي باف الناس وأف اكوف كر  الشمسي إي كاف مف
عمػػى النػػاس تطهػػـ معػػاني المطػػاغ والغمػػوض التػػي اشػػار إلاهػػا اسػػـ أمػػوف واػػري بعػػض 
الدارسػػػوف أف سػػػب  الػػػدم  ةػػػو طباعػػػة أمػػػوف كمعبػػػود لمهػػػواغ إي أف القػػػوة المالقػػػة فػػػي 
الهواغ ومثامتها في الشمس كانػك واوػدة وأف رفػع أمػوف رع إلػى مرتبػة المعبػود األعظػـ 

فػي الكػوف امكػف أف تبػاري دمػ  الشػمس بػالهواغي أي كاف عمى أساس أنه ال تو د قػوة 
أف كهنػػػة الػػػر  ال داػػػد أمػػػوف أرادوا أف ا ػػػبغوا بعػػػض الم ػػػائص وال ػػػطاك الكوناػػػة 
عمى ربهـ المومي بما اؤةمػه لمقاػاـ بػدور الػر  الرسػمي لمدولػة فم ػافوا إلػى اسػمه اسػـ 

 الر  الكوني القداـ رع.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يُعثقد أن ارتباط أمون رع مع رع كان منذ هناية عصر الدولة القدمية على األقل تبعاً دلا جاء على دتثال  )*(
دعاء إبراىيم  -رع، رب طيبة"ادللك بيب األول )األسرة السادسة( والذى ُكثب عليو "زلبوب أمون 

عبد ادلنعم، تيجان اآلذلة ورموز الرأس ادلقدسة منذ أقدم العصور حىت هناية الثاريخ ادلصري القدًن، 
 )يف اذلامش(. 04رسالة ماجسثَت غَت منشورة، كلية اآلثار، جامعة القاىرة، ص 

 .941، ص 4112، القاىرةعبد احلليم نور الدين، تاريخ وحضارة مصر القدمية، اجلزء األول (0)
 .79، ص 4114جي راشيو، ادلوسوعة الشاملة للحضارة الفرعونية، ترمجة فاطمة عبداهلل زلمود، القاىرة 

 .422، ص 0222فرانسوا دوما، حضارة مصر الفرعونية، ترمجة ماىر جوجيايت، القاىرة 
 .070ص  جع السابق،، عبدا لعزيز صاحل، ادلر 972-970زلمد بيومي مهران، ادلرجع السابق، ص 

 .20-92 ص ، ص4110إيزابيل فرانكو، معجم األساطَت ادلصرية، ترمجة ماىر جوجيايت، القاىرة 
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أا ػػػا  ربمػػػا أرادوا أف اكػػػوف ةػػػيا الػػػدم  وةػػػيا االسػػـػ تأمػػػوف رعت  امعػػػا  بػػػاف معناػػػاف 
دو متناق اف وةما المطاغ )اليي امثمه أموف( والظهػور )الػيي امثمػه رع( فػي كاػاف واوػد وابػ

أف ليلؾ عالقة مباشرة لدور المعبود تمافت اليي اقـو عمى الربط باف )أو االنتقاؿ بػػ( الكػوف 
مف مرومة الموك )التي ترتبط بالظالـ والسراة والتػي اعبػر عنهػا أمػوف( إلػى مرومػة المػاالد 

 .(4))التي ترتبط بال وغ واالرتقاغ ألعمى والتي اعبر عنها ر  الشمس رع(
 
 : لثةالقطعة الثا -0

(ي ا ػور الن ػؼ السػطمي مػف شػكؿ 46القطعة عماها منػاظر ماػر كاممػة )شػكؿ 
عدمػػي ارتػػدي النقبػػة وامسػػؾ فػػي اػػد  الاسػػري عالمػػة عػػن  رمػػز الواػػاة )أوػػد المعبػػوداك 
اعتقد الدارس أنه رع( واماه الن ؼ السطمي مف شكؿ  عدمػي عمػر ارتػدي النقبػة )اعتقػد 

تػ  بانهمػا نػص ماػر كامػؿ مكتػو  فػي شػكؿ الدارس أنػه الممػؾ رعمسسػو الثػاني(ي وكُ 
 راسي متسمسؿ ابدأ مف الاسار إلى الاماف ايكر:

 

  
]ممػػؾ م ػػر العماػػا والسػػطمي[ )]سػػر ماعػػك رع سػػت [ اف ]رع[(ي ابػػف رع )رعػػػ ]مسسػػوي 

 موبو [ أموف(ي ]ُمعطي الوااة[ مثؿ رعت.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ص ، ص4101عبد احلليم نور الدين، الديانة ادلصرية القدمية، اجلزء األول، )ادلعبوداث(، القاىرة  (0)
21-22. 

Frankfort, H., Ancient Egyptian Religion, New York 1949, pp. 22-26. 
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 .طعة الثالثةالق: ( 17شكل )

 
 التعميق:

 اسـ المعبود رع ُكت  بطرؽ ممتمطة: -

Rc   
اسـ ر  الشمس وأود أةـ المعبػوداك فػي م ػر القدامػةي ُاعتقػد أف عبادتػه عرفػك منػي 
الع ػػور المبكػػرة وياعػػػك شػػهرته منػػػي األسػػرة الرابعػػة ومنػػػي يلػػؾ الوػػػاف وممػػوؾ م ػػػر 

  ػورة( فػي 47دة ت سػاداك: )شػكؿ اوكموف باسمهي باعتبارةـ أبناغ لػه وقػد اتمػي رع عػ
 برأس قرص الشمس الم نه مواطا  عادة بواة الكوبرا الممت ة بالومااة وأا ا  في  ورة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Wb. II. 401, Gardiner, A., op.cit., p. 448, 485-486, Allen, J.P., op.cit., p. 462, 

Badawi, A., Kees, H., op.cit., p. 132, Faulkor, R.O., opc.it., p. 147. 

(4)
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 قر وفوقها قػرص الشػمس أو رأس  عػراف وفػي  ػورة أبػي من ػؿ وفػي  ػورة ثعبػاف 
لعداػػػد مػػػف المعبػػػوداك الكوناػػػة وقػػػد ارتػػػبط رع با (4)وفػػػي  ػػػورة أسػػػد وفػػػي  ػػػورة ثػػػور

والشمسػػاة مثػػػؿ وػػور واػػػ  انػػػدم  معػػه منػػػي وقػػك مبكػػػر توػػػك اسػػـ ترع وػػػور أمتػػػيت 
ت كت سػػػاد لشػػػمس  كت سػػػاد لشػػػمس النهػػػار وكمػػػا انػػػدم  مػػػع أتػػػـو توػػػك اسػػػـ ترع اتػػػـو
ي ووانمػػػا تقػػػدـ  المسػػػاغ ون ػػػد  فػػػي ن ػػػوص المػػػوتى منػػػدم ا  مػػػع وػػػور ووبػػػري وأتػػػـو

سمي لمدولة منػي ع ػر الدولػة الوسػطيي لػـ اػتـ اسػتبعاد لم دارة لمعبود أموف كػ ر  ر 
المعبود رع عف ال ػدارة و ػار ةكػيا إلػى أف انػدم  معػه توػك اسػـ تأمػوف رعتي ومنػي 

 .(1)ع ر الدولة الوداثة أ به تأموف رعت كػ ر  رسمي لمدولة الم راة
 

 
 .ت وار المعبود رع: ( 18شكل )

 .114 كنك أ.كتشي المر ع السابؽي ص:  نقاًل عن
Wilkinson, R.H., op.cit., p. 207 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Barta, W., Re, in: LAV, 156-180, Wilkinson, R.H., op.cit., pp. 208-209.  

(2) Barta, W., op.cit., p. 158. 

 .422، ص 4114جي راشيو، ادلوسوعة الشاملة للحضارة الفرعونية، ترمجة فاطمة عبداهلل زلمود، القاىرة 
 .024، ص 4112روبرت ارموار، آذلة مصر القدمية وأساطَتىا، ترمجة مروة الفقي، القاىرة 

Otto, E., op.cit., 240. 
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مثؿ سبؾ توك اسـ تسبؾ رعت ومنػـو توػك اسـػ  وأا ا  ارتبط رع مع معبوداك أمري
تمنػػػـو رعت وكػػػاف وراغ ةػػػيا الػػػدم  بػػػاف تمػػػؾ المعبػػػوداك والمعبػػػود رع ةػػػو أف ا ػػػطوا عماهػػػا 

 .(4)ن ابا  مف القوة التي تمتع بها ر  الشمس اليي كاف ات رؼ في مقادار العالـ أ مع
 

 : تعليق عام
ثامنػػة عشػػري ن ػػد أف عبػػادة بعػػد فتػػرة ع ػػر العمارنػػة ومػػع نهااػػة ع ػػر األسػػرة ال

ومػع يلػؾ لػـ اعػد أبػدا  كمػا كانػكي واػ   (1)المعبود تأموفت قد عادك إلى سػابؽ عهػدةا
أف الممؾ ستي األوؿ وابنه الممؾ رعمسسو الثػاني ور ػا عمػى الوػد مػف طغاػاف أمػوف 

 .(2)( أا ا  48باعالغ شمف المعبوداف ترعت و تبتاحت )شكؿ 
 

موف رعت ومف مقتنااك متوؼ لادف والمدونػة عمػى أف نص التسباوة المكرسة لػ تأ
ورؽ البػػرديي مػػف عهػػد الممػػػؾ رعمسسػػو الثػػانيي اشػػار إلػػػى أف ممػػوؾ الرعامسػػة ومػػػف 
باػػػنهـ رعمسسػػػو الثػػػاني قػػػد عممػػػوا عمػػػى توواػػػد المعتقػػػداك وتبسػػػاط م مػػػع المعبػػػوداك 

نشػاغ كاانػاك مقدسػة )علهاػة( توفاقاػةي وكػاف أكبػر مظػا ةر الم ري وامتزاؿ عنا ر  وا 
ةػػػيا العمػػػؿ ةػػػو ال مػػػع بػػػاف تأمػػػوف ورع وبتػػػاحت كثػػػالو   داػػػدي وابػػػدو أف أربػػػا  ةػػػيا 
الثػػالثو  ال داػػد والػػياف كػػانوا متشػػابهاف مػػف الناواػػة الرسػػماة فػػي قػػدرتهـي كػػانوا أا ػػا  
لداهـ  ػالوااك مماثمػةي بػؿ قػد اسػتطاعوا أف اتبادلوةػا فامػا باػنهـي وال شػؾ أف عمماػة 

مػػػػؾ رعمسسػػػو الثػػػػاني كانػػػك كاممػػػػة وأكثػػػر فاعماػػػػة لومااػػػػة االن ػػػهار التػػػػي عممهػػػا الم
 ي وا  اظهر تأموفت اليي كاف مماطا  مف المعبوداف تماف ورعتي فانه اآلف لـ (3)م ر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 41، ص 4112ادولف ارمان، ديانة مصر القدمية، ترمجة عبدادلنعم أبو بكر وزلمد أنور شكري، القاىرة  (0)
 . 022، ص 0222ادولف أرمان، ديانة مصر القدمية، ترمجة عبد ادلنعم أبو بكر وزلمد أنور شكري، القاىرة  (4)
 . 442، ص 0227ترمجة أمحد زىَت أمُت، القاىرة، كنة أ. كثشن، رمسيس الثاين، فرعون اجملد واالنثصار،  (9)

Stolk, M., Ptah, Berlin 1911, pp. 42-49. 

 . 072-074 ص ، ص4112كلَت اللوية، إمرباطورية الرعامسة، ترمجة ماىر جوجيايت، القاىرة  (2)
 .021-072 ص كريسثيان ديروش نوبلكور، ادلرجع السابق، ص
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 .ي اورؽ البمور لممعبود بتاحي بالكرنؾالممؾ رعمسسو الثان: ( 19شكل )

 .342كراستااف داروش نوبمكوري المر ع السابؽي ص :  نقاًل عن
 

 اعػػد أال م ػػرد ر  شمسػػي وقػػد فقػػد كػػؿ مشػػاركة مػػع تمػػافت وتسػػتمر التسػػباوة فػػي سػػرد
 طاك لػ أموفي واهمنا ةنا ما اربطه بػ ترع وبتاحتي فن د في فقرة اػيكر: أف أمػوف ةػو 

أنػػه ولػد فػػي البػدغ ولػػاس ةنػاؾ معبػػود عمػر ظهػػر قبمػه ولػػـ اكػف معػػه  أ ػؿ كػػؿ شػيغي
معبػػود عمػػر لاشػػار إلاػػه ب ػػورتهي لػػـ تكػػف لػػه أـ تمنوػػه اسػػمه وال أ  لاكػػوف أ ػػال  لػػه 
ولاقوؿ له: تةا أنا ياتي أف كؿ شيغ عمر  در عنػه التاسػوع والمعبػوداك  ماعػا  كػانوا 

رته كػػػ تبتػػاح تػػاتنفت... وعمػػى مت ػػماف ب سػػد  وػػاف ممػػؽ المعبػػوداك األولػػاف فػػي  ػػو 
يلؾ فاس ةناؾ في الواقع سوي كائف مقدس )ألهػي( واوػد ةػو تأمػوفتي وامكننػا اعتبػار 
العقاػػدة كمػػا تعبػػر عنهػػا ةػػي  التسػػباوة مػػثال  كنػػوع مػػف داانػػة تأمػػوف رعتي وفػػي الواقػػع ال 
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ا ػ  أف نتمثػؿ تأمػػوفت توػك  ػػورة واوػدة بػؿ توػػك  ػورة ثػػالو  مقػدس )ألهػػي( ألف 
نطسػػه متوػػد ب سػػد ي كمػػا أف تأمػػوفت اسػػمي كػػيلؾ تبتػػاح تػػاتنفتي واسػػمه كػػػ تأمػػوفت  ترعت

ومف الطباعي أف اكوف ترعت مت ال  ات اال   (4)ممطيي ترعت ام ه كو ه وبتاح ك سد
وثاقا  بػ تأموفت في مظهر  الشمسيي ولكف مف مار شؾ كاف دمػوؿ تبتػاحت كع ػو فػي 

تمثار مػار يي ألف طابػة كػاف عماهػا أف ت امػؿ ةي  القدساة )األلوةاة( العظمي نتا ة 
الممؾ وورمو  ما داـ ةو الر ؿ الػيي أ ػمه األمػور ولنشػمته فػي منػؼ مدانػة تبتػاحت 
والتي كانك مقرا  رسماا  لموكـ لهي ولػيا فػاف تمػؾ المعبػوداك الثالثػة: تأمػوف ورع وبتػاحت 

مارنػػػػة وةػػػػـ األربػػػػا  ةػػػػـ األربػػػػا  الػػػػياف اعبػػػػدوف فػػػػي الطتػػػػرة الالوقػػػػة مباشػػػػرة لطتػػػػرة الع
الرسماوف في البالد  ماعا  ومدنهـ ةي األماكف المقدسػة ومعابػدةـ ةػي ةااكػؿ الدولػةي 
وأما المعبوداك األمري في البالدي فتنطمس أماـ ثالو  تأموف ورع وبتاحت اليي اشػغؿ 
فاػػه تأمػػوفت مكػػاف ال ػػدارة وات ػػه يلػػؾ مػػف نػػص برداػػة ةػػاراسي واػػ  كػػاف لكػػؿ مػػف 

العظمػػي الثالثػػة  ػػزؤ  المػػاص بػػهي بانمػػا م ػػص لبػػاقي المعبػػوداك ةػػي  المعبػػوداك 
األمػػري ومػػف باػػنهـ بعػػض يوي األةماػػة مثػػؿ وتوػػور و وػػوتي وأوزاػػر وماػػرةـ  ػػػزغ 
واوػػدي ومػػف المالوػػظ كػػيلؾ أف إاػػراداك تأمػػوفت ال امكػػف أف تقػػارف بهػػا إاػػراداك زماماػػه 

ؿ ترعت وبقػػدر تسػػعاف ترع وبتػػاحتي إي أنػػه كػػاف امتمػػؾ وقػػوال  بقػػدر ممسػػة أ ػػعاؼ وقػػو 
 عطا  لوقوؿ تبتاحتي مع أف ةيا األمار كاف فاما سمؼ مف الزماف ر  الدولػة الكباػري 
وزاػػادة عمػػى يلػػؾي فػػايا كػػاف تأمػػوفت قػػد تغمػػ  مػػف الناواػػة الماداػػة عمػػى تبتػػاحتي فػػاف 
 ػػوةر طباعتػػه كػػاف ا ػػ  أف اتوػػوؿ تػػدرا اا  إلػػى  ػػورة زماماػػهي وقػػد توػػوؿ إلػػى ر  

بدلاؿ تمؾ التسػباوة التػي كانػك تتػردد  ػباوة كػؿ اػـو فػي طابػة تم اػدا  شمسي تقرابا  
لػػه والتػػػي اعتبػػػر فاهػػػا دائمػػا  معبػػػودا  أ ػػػاال  ممػػػؽ  ماػػع الكائنػػػاك الواػػػة ولكػػػف المػػػداه 
اتناوله أ ال  ل ػمته بالشػمس قبػؿ كػؿ شػيغي فهػو الػيي ممقهػاي كمػا أف ترعت ةػو ابنػه 

لتػػي تػػدفع أمامػػه بقػػوار  الشػػمسي بػػؿ الػػيي ممػػؽ مػػف أ مػػه السػػماغ وأنطػػاس فمػػه ةػػي ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 077-074 ص ، كلَت اللوية، ادلرجع السابق، ص029-021 ص ادولف أرمان، ادلرجع السابق، ص( 0)



 ونتسعال المجلد                                                            مجلة المجمع العلمى المصرى                

64 

أكثػػر مػػف يلػػؾ أف تبتػػاحت ةػػو الشػػمس نطسػػها...ي وكػػاف يلػػؾ نتا ػػة مواولػػة الممػػؾ و 
وور مو  وممطاؤ  مف األسرة التاسعة عشر أف اعو وا بطراقة مطممػةي المسػائر 
التػػي لوقػػك بػػػ تأمػػوفت ومدانتػػه مػػالؿ فتػػرة العمارنػػةي فهػػـ الػػياف أقػػاموا تم اػػدا  لػػهي 

عمسسػػو الثػػاني الػػيي قػػاـ ب ػػطة تمػػؾ المبػػاني ال ػػممة ومػػف  ػػمف ةػػؤالغ الممػػؾ ر 
ما ة بعمؿ واسع في ةي  الناواةي وامكف القػوؿ أنػه قػؿ أف او ػد فػي م ػر أثػرا  

 ال اومؿ اسمه.
 

أا ا  ن د  اش الممؾ رعمسسو الثاني في وربه  د الوثااف في معركػة قػادشي 
اتكػػوف مػػف أربػػع فػػرؽ تومػػؿ أسػػماغ األربػػا  تأمػػوف ورع وبتػػاحت با  ػػافة إلػػى تسػػكت 

تبػػػػار  كػػػػػاف ُاعبػػػػػد فػػػػػي منطقػػػػة شػػػػػرؽ الػػػػػدلتا وواػػػػػ  العا ػػػػمة التػػػػػي أقامهػػػػػا ةنػػػػػاؾ باع
 .(4)تبررعمسسوت

 
أا ػػا   ػػاغة تقدمػػة ُكتبػػك لهػػيا الثػػالو  المقػػدس تأمػػوف ورع وبتػػاحت عمػػى تمثػػاؿ 
لممػػدعو ااسػػر الػػوزار فػػي عهػػد الممػػؾ سػػتي األوؿ وابنػػه الممػػؾ رعمسسػػو الثػػانيي واػػ  

ي ر  األر ػػػافي بتػػػاحي اػػػيكر فاهػػػا: تأمػػػوف رعي ر  األر ػػػاف ي رع وػػػور امتػػػي أتػػػـو
 .(1) نو   دار ي ساد/ر  وااة األر افت

 
ون ػػػد أف االةتمػػػاـ بهػػػيا الثػػػالو  تأمػػػوف ورع وبتػػػاحت قػػػد اسػػػتمر بعػػػد عهػػػد الممػػػؾ 

 رعمسسو الثاني مثؿ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 024-029اودلف أرمان، ادلرجع السابق، ص  (0)
 .020كريسثيان ديروش نوبلكور، ادلرجع السابق، ص 

 .422عبد العزيز صاحل، ادلرجع السابق، ص 
 .494-490 ص كلَت اللوية، ادلرجع السابق، ص (4)
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وبتػػاح فػػي أسػػماغ الممػػؾ مرنبتػػاح ابػػف الممػػؾ  ورود أسػػماغ الثػػالو  المقػػدس تأمػػوف ورع
 .(4)رعمسسو الثاني: تموبو  أموفتي تكبش رعتي تموبو  بتاحت

 
أا ا  عمى ال رح األوؿ لمعبد ةابو ُ ػور ةػيا الثػالو  تأمػوف رع وبتػاحت )شػكؿ 

( أمػػػػػاـ الممػػػػػؾ رعمسسػػػػػو الرابػػػػػع  اثاػػػػػا  وم ػػػػػووبا  بػػػػػالمعبود  وػػػػػوتي والمعبػػػػػودة 12
 .(1)سشاك

 

  
منظر ا ور الممؾ رعمسسو الرابع  اثاا  وم ووبا  بالمعبوداف : ( 73شكل )

  ووتي وسشاك أماـ الثالو  أموف رع وبتاحي عمى ال رح األوؿ لمعبد ةابو
 .32باروف شاطري المر ع السابؽي ص :  نقاًل عن

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .992، 949كلَت اللوية، ادلرجع السابق، ص  (0)
 . 21بَتون شيفر، ادلرجع السابق، ص  (4)

 .244كلَت اللوية، ادلرجع السابق، ص 
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