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�سرح رم�سي�س الثانى

الفناء ذو الأعمدة وبينها متاثيل رم�سي�س الثانى

مق�س���ورة حت�سب�س���وت وحتتم����س الثال���ث والتى اأع���اد تزيينها 

رم�سي�س الثانى

ممر الأعمدة الكبرية

فناء اأمنحتب الثالث باأعمدته امل�ستوحاة من الطبيعة

قد�س الأقدا�س وحوله مقا�سري وغرف جانبية

خريطة معبد الأق�صر
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تــراثـــــنــــا اكـــتــ�صـــــــاف  اإلــــى 

 مـعـبد الأقـ�صـر

تــراثـــــنــــا اكـــتــ�صـــــــاف  اإلــــى 

 مـعـبد الأقـ�صـر



ت�سته���ر مدين���ة طيبة ذات »املائة بواب���ة« واملعروفة حالي���اً با�سم مدينة 

الأق�سر بعظمة تاريخه���ا وثراء تراثها الثقافى. وتعترب املدينة من اأكرب 

املدن ال�سياحية التى يرتدد عليها العديد من ال�سائحني من جميع اأنحاء 

الع���امل، لذا فقد غن���ى وتغنى له���ا املطرب 

ال�سعب���ى ال�سه���ري حممد العزب���ى فخراً بها 

وب�سائحيها باأغنيته ال�سهرية والتى اأ�سبحت 

مبثاب���ة الن�سي���د القومى للمدين���ة وذلك ملا 

للأق�سر من �سحر يجذب كل من يزورها.

 1580« احلديث���ة  الدول���ة  ع�س���ر  فمن���ذ 

1070 ق.م« ذاع �سي���ت مدين���ة طيب���ة    –
»الأق�س���ر« وتوافد عليه���ا العديد من رحالة 

الع���امل حينذاك لريوا ويتاأمل���وا بهاء اأبنيتها 

وعظمة املدينة وجمدها.

فقد كانت »طيبة« هى مركز عبادة 

الإل���ه اآم���ون-رع  »رب الآله���ة«، 

مق���ره  اأن  يعتق���د  كان  ال���ذى 

الدني���وى ف���ى معب���ده بالكرن���ك 

عل���ى م�سافة ثلث���ة كيلو مرتات 

�سم���ال معبد الأق�س���ر، لذا فقد 

كان له���ذا املعبد »معبد الأق�سر« 

مكان���ه خا�سة حي���ث كان يعترب 

مبثابة احلرم اجلنوبى الذى يرتدد عليه الإله كل عام كى يلتقى وزوجته 

الإله���ه موت ويجدد بذلك ن�سله وقوته عل���ى اخللق، وياأتى رمزياً مبياه 

الفي�س���ان املنتظ���رة واملحمل���ة بحياة جدي���دة ومتج���ددة لقطرى م�سر 

ال�سماىل واجلنوبى.

اأم���راً  امللك���ة حت�سب�س���وت  اأ�س���درت 

ملكي���اً عن���د توليه���ا احلكم ف���ى عام 

1479 ق.م بت�سيي���د مقا�سري لثالوث 

طيبة ال�سهري »اآم���ون وموت وخن�سو« 

والت���ى ا�ستكمل تزيينه���ا بعدها امللك 

حتتم�س الثالث. وتعترب هذه املقا�سري 

اأق���دم بناء فى معب���د الأق�سر وتوجد 

»الأق�سر بلدنا بلد �سواح فيها الأجانب تتف�سح

و كل عام  وقت املراوح بتبقى م�س عاوزه تروح«.

�صيء من التاريخ

حت�صب�صوت واإحتفال الأوبت



وبع���د مرور قرن م���ن الزمان عل���ى اإن�ساء 

هذه املقا�سري، ت���وىل عر�س م�سر فرعون 

ذاع �ساأن���ه و�سيت���ه ومتي���ز عه���ده بنه�سة 

�سامل���ة فى كل املج���الت وخا�س���ًة الأدب 

والف���ن، فاأمر وزيره املوه���وب اأمنحتب ابن 

هاب���و بتجميل املبانى اخلا�س���ة باإله طيبة 

مل���ك الآله���ة اآم���ون – رع. وه���ذه املهم���ة 

ترجم���ت على اأر�س الواق���ع فيما ميكن اأن 

نراه اليوم ف���ى الن�سف الداخلى من معبد 

الأق�س���ر، حي���ث �سي���د اأمنحتب ب���ن هابو 

قد����س الأقدا����س وم���ن حول���ه جمموعة 

من احلج���رات التى توؤدى فيها الطقو�س 

للإله اآمون – رع.

وجدير بالذك���ر اأنه فى عه���د الإ�سكندر 

الأك���رب) 333 – 323 ق.م (قد قام كهنة 

اآم���ون باإ�ساف���ة �س���ور امللك ف���ى قد�س 

الأقدا����س، كم���ا قام���وا بكتاب���ة ا�سم���ه 

بالهريوغليفي���ة وو�سع���وه فى خراطي�س. 

وتتميز واحدة من احلجرات املوجودة فى 

الرك���ن) ال�سماىل ال�سرق���ى (حول قد�س 

مقامه���ا احلاىل خل���ف ال�سرح 

الأول وه���ى فريدة م���ن نوعها 

وتتميز بخفة ور�ساقة اأعمدتها 

امل�سكلة عل���ى هيئة حزم جريد 

النخل والتى ا�ستوحاها الفنان 

امل�س���رى القدمي م���ن الطبيعة 

امل�سرية، كان���ت هذه املقا�سري 

ت�سيد من اأج���ل حماية املراكب 

املقد�س���ة حي���ث يعترب املركب ه���و و�سيلة النتقال الأو�س���ع انت�ساراً فى 

م�س���ر القدمية واأثناء الحتف���الت الدينية اخلا�سة بعيد الأوبت والذى 

يواك���ب و�س���ول الفي�سان اإىل مدينة طيبة  فى عه���د امللكة حت�سب�سوت 

وكان الإحتفال يبداأ فى جو من  البهجة والفرحة لأهل طيبة.
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   اإجنازات الفرعون العظيم اأمنحتب الثالث



بر�سوماته���ا  الأقدا����س 

الفريدة والوا�سحة حيث 

جدرانه���ا  عل���ى  ت�س���ور 

ق�س���ة »ال���ولدة الإلهية« 

للمل���ك اأمنحت���ب الثالث، 

فن�ستطي���ع اأن ن���رى الإله 

اأخ���ذ  وال���ذى  رع  اآم���ون 

احلقيق���ى،  الأب  م���كان 

وامللك حتتم�س الرابع فى 

النقو����س اأم���ام امللكة »م���وت – اإم - ويا« 

التى تظهر اأثناء حملها فى اإبنها اأمنحتب 

الثالث وهكذا حتكى لنا اأ�سطورة »الولدة 

الإلهية« كيف ول���د الأمري ال�سغري الذى 

�سي�سبح مل���ك م�سر من دماء اإلهية ومن 

املع���روف اأن هن���اك الكث���ري م���ن مل���وك 

الدولة احلديثة  اعتلوا عر�س م�سر بهذه 

الطريقة.

وا�ستكمل اأمنحتب ابن هابو عمله 

العظيم فى معبد الأق�سر باإن�ساء 

فناء وا�سع مرب���ع حماط ب�سفني 

من الأعم���دة على كل جانب »32 

عم���ود« واأمام ه���ذا الفناء يوجد 

مم���ر طوي���ل ي���وؤدى اإىل ال�سرح 

وه���ذا املم���ر باأعمدت���ه املتميزة 

والتى ي�س���ل طولها اإىل 21 مرتاً 

يعترب اأحد اأهم العلمات املميزة 

ملعبد الأق�سر.

 رم�صي�س الثانى وتزيني املعبد

وبا�ستكمال الزيارة فى اجتاه ال�سمال، ن�سل اإىل فناء اآخر مربع ي�سبقه 

�س���رح يعترب هذا ال�سرح ه���و واجهة املعبد احلالية، ويتميز هذا الفناء 

بع���دة �سم���ات من اأهمها وج���ود متثالني كبريين م���ن اجلرانيت الأ�سود 



للمل���ك رم�سي����س الثان���ى وبجانب���ه امللك���ة 

نفرت���ارى ونلح���ظ م���ن خ���لل النقو����س 

املوج���ودة عل���ى اجل���دران مناظ���ر تنم عن 

الرثاء والعظمة من خلل القرابني املقدمة 

للمعب���د فنجد من �سم���ن القرابني العديد 

من الثريان الثمينة.

وكبطل ملعركة قاد�س، �سور امللك رم�سي�س 

الثان���ى اأمام الربج ال�سرق���ى لل�سرح نف�سه 

كقائد للمعركة التى قادها واإنت�سر فيها فى 

العام اخلام�س من حكمه حيث �سرح 

اأدق تفا�سيل املعركة التى دارت بينه 

وبني ملك احليثي���ني، والن�س املدون 

للتعلي���ق على ه���ذه النقو����س ي�سمل 

اأحياناً تعليق���ات طريفة مثل حتديد 

عدد اأعداء املل���ك والتى منها يحكى 

اأن جي����س احليثي���ني، اأع���داء امللك، 

كان عددهم ع�س���رة اآلف وت�سعمائة 

جندى كم���ا حتكى الن�سو����س اأي�ساً 

اأن���ه هناك اإتفاقي���ة �سلم وقعت 

بني امل�سري���ني واحليثيني بقيادة 

املل���ك »خاتو�سيل���ى« ف���ى الع���ام 

الواحد والع�سرين من حكم امللك 

رم�سي����س الثان���ى وتعت���رب ه���ذه 

التفاقي���ة م���ن اأوائ���ل اتفاقيات 

ال�سلم فى تاريخ الب�سرية.

نحت���ت م�سلت���ان م���ن اجلرانيت 

الوردى من حماجر اأ�سوان لتزيني ال�سرح 

ال���ذى اأقامه رم�سي����س الثانى ومت نقلهما 

اأمام املعبد، اإل اأنه عام 1833م قام واىل 

م�س���ر حممد عل���ى با�سا باإه���داء اإحدى 

هات���ني امل�سلت���ني اإىل املل���ك الفرن�س���ى 

»لوي����س فيليب« وتقع ه���ذه امل�سلة حالياً 

ف���ى �ساحة الكونكورد ف���ى فرن�سا، بينما 

لتزال الأخرى فى مكانها الأ�سلى.



وحتول معب���د الأق�سر ف���ى الع�سر 

الرومانى اإىل ثكنات ع�سكرية وقلعة 

للدف���اع ع���ن اإقليم طيب���ة، ووظفت 

املبانى الفرعوني���ة املوجودة بداخل 

املعب���د اإىل م�ساحات تخدم الغر�س 

احلربى للقلعة الرومانية.

وهناك مناظر عديدة حتتفظ ببهاء 

األوانها اإىل وقتنا احلاىل وترجع هذه 

املناظ���ر اإىل القرن الرابع امليلدى. 

ويوجد حالياً عمليات ترميم عديدة 

لإحدى ه���ذه احلجرات الواقعة فى 

اجلزء الداخلى من املعبد وبالتحديد 

قب���ل الدخ���ول اإىل قد����س الأقدا�س. ومن اجلدير بالذك���ر اأن جمموعة 

املناظر الرومانية والتى ي�سور فيها حاكمان رومانيان راكعان اأمام الإله 

»جوبيرت«  تغطى املناظر الأ�سلية للملك اأمنحتب الثالث.

اأن���ه  الأم���ر،  حقيق���ة  وف���ى 

عندما هج���ر املعبد فى نهاية 

الع�سر لفرعونى قام الرومان 

با�ستخدام���ه كثكنات وحتولت 

بع�س احلجرات اإىل مقا�سري 

ملكية وغطت جدرانها بطبقة 

من اجل�س امللون.

غروب �صم�س الفراعنة

ف���ى عهد املل���ك »نقطانب���و الأول« 

(380  -  362 ق.م) حت���ول اجلزء 

الأمام���ى للمعب���د اإىل بداية طريق 

معب���د  ماب���ني  ي�س���ل  احتف���الت 

الأق�س���ر واملدخ���ل اجلنوبى ملعبد 

اآمون- رع بالكرن���ك ويزين جانبي 

هذا الطريق جمموعة من التماثيل 

على �سكل »اأبو الهول« بج�سم اأ�سد 

وراأ�س امللك »نقتانبو«.



وف���ى يوم 22 يناي���ر 1989 واأثناء 

عمل بع����س املج�س���ات الروتينية 

ف���ى اأر�سي���ة اجل���زء الغربى من 

فن���اء اأمنحت���ب الثال���ث، وقع���ت 

املفاجاأة الكربى حيث مت اكت�ساف 

جمموعة من التماثيل الرائعة فى 

حالة فائق���ة اجلودة ، بع�سها من 

اجلرانيت الأ�سود �سديد اللمعان، 

وجمموعة اأخري من الكوارتيزيت 

ال���وردى، ولق���ى ه���ذا الكت�ساف 

اهتمام���اً خا�ساً م���ن امل�سئولني عن الآثار وبنى ل���ه خ�سي�ساً جناح فى 

متح���ف الأق�سر كى يتاأمل ال�سائح جماله وروعة الفن فى ع�سر الدولة 

احلديثة.

 اكت�صاف مدوى فى عام 1989

 مولد اأبو احلجاج

يحتف���ل اأه���ل الأق�س���ر كل عام ومل���دة اأ�سبوعني فى الف���رتة التى ت�سبق 

بداية �سهر رم�سان مبولد �سيدى »اأبو احلجاج« حيث اأرجعت الأ�سطورة 

تاأ�سي����س مدينة الأق�سر فى الع�سر الإ�سلم���ى اإىل ال�سيخ« يو�سف اأبو 

احلج���اج«،  وال���ذى دفن فى مقام ا�ستهر فيما بعد كمزار حج ياأتى اإليه 

امل�سلم���ون من كافة اأنحاء الوطن العرب���ى ، وكذلك اجلامع الذى عرف 

با�س���م جامع »اأبو احلجاج« وال���ذى يعد من اأهم املزارات ال�سياحية اإىل 

الآن وال���ذى يزيد من جاذبيت���ه موقعه اأعلى الفناء الذى �سيده رم�سي�س 

الثانى.

وق���ام املجل����س الأعلى للآثار حديثاً برتميم اجلام���ع حر�ساً على تاأكيد 

توا�سل احل�سارات الفرعونية والرومانية والقبطية والإ�سلمية. ودليًل 

عل���ى ا�ستمراري���ة توا�سل احل�سارات جند اأن احتف���ال امل�سلمني مبولد 

»اأبو احلجاج«  فيه الكثري من املظاهر امل�ستوحاة من عيد الأوبت والذي 

مت الحتفال به لأول مرة فى ع�سر الدولة احلديثة.



معبد الأق�سر مدرج على قائمة الرتاث العاملى باليون�سكو كموقع تراثى 

من���ذ ع���ام  1979 وي�سرف املجل����س الأعلى للآثار عل���ى عملية ترميمه 

وميكن���ك اأن���ت اأي�ساً امل�ساهمة ف���ى احلفاظ على ه���ذا الأثر التاريخي 

باإحرتام مايلى:

احلفاظ على الرتاث

(2009) كتابة : د. جيهان زكى، اأ�ستاذ الآثار امل�سرية بجامعة حلوان

مدير عام املنظمات الدولية - املجل�س الأعلى للآثار

ترجمة اإىل العربية : د. جيهان زكى

حقوق الت�سوير : كري�ستيان لوبلن، فيليب مارتينيز، فران�سوا جوردون،

اأو. ماجنولد و حممد جماهد

مت ن�سر هذا الكتيب املوجه لتلميذ املدار�س بف�سل دعم الحتاد الأوروبي،

جمعية احلفاظ على الرام�سيوم والبنك الأهلي �سو�سيتيه جرنال ( NSGB - القاهرة )

لومينا للن�سر - عبا�س خليل - جمهورية م�سر العربية

توزيع جماين

يجب األ تكتب على جدران املقابر ول على اللوحات الإر�صادية املوجودة فى 

املقربة.

يجب اأن ت�صاهد ولكن تفادى مل�س املناظر وامل�صاهد امل�صورة لأنها �صريعة 

التلف

يجب األ ترمي القاذورات على الأر�س.

يجب األ ت�صعد فوق جدران املعبد ول على الأعمدة.

THIS PROJECT IS CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION


