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مجموعت من الكتل الحجريت لمقصورة ألمنحتب الثاني بمعبد الكرنك
د /ػًٛبء ػجذ انظزبر أدًذ دمحم
يذرص انهغخ انًـزٚخ انمذًٚخ لظى اٜصبر انًـزٚخ – كهٛخ اٜصبر جبيؼخ أطٕاٌ
ملخص البحث:
رمذو ْذِ انٕرلخ انجذضٛخ يجًٕػخ يٍ انكزم انذجزٚخ انخبؿخ ثًمـٕرح انؼٛذ انضالص( ُٙٛانذت طذ)
نهًهك ايُذزت انضبَ ٙانٕالؼخ ث ٍٛانـزد ٍٛانزبطغ ٔانؼبػز ثًؼجذ انكزَك ،انًمـٕرح كبَذ رمغ فًٛب
ث ٍٛانـزد ٍٛانضبيٍ ٔانزبطغ ٔنكٍ رى َمهٓب ٔإػبدح رزكٛجٓب  -ف ٙػـز الدك نجُبئٓب -ف ٙيٕلؼٓب
انذبن ،ٙنذنك انؼذٚذ يٍ انكزم انذجزٚخ انخبؿخ ثبنًمـٕرح نى ٚزى رزكٛجٓب ٔ ،ثؼلٓب َزٛجخ نهؼٕايم
انجٛئٛخ ٔانزذيٛزْٔ ,ذِ انكزم رٕجذ دبنٛب ُ ػه ٙيـبمت أيبو انًمـٕرح.
ْذِ انكزم يٍ انذجز انزيه ٙػهٓٛب خزامٛغ نهًهك أيُذزت انضبَ ْٙٔ ,ٙػجبرح ػٍ أجشاء يٍ
يُبظز ٔجشء يٍ ػًٕد ػهَ ّٛمٕع يٍ األٔجّ األرثؼخ.
ٓٚذف انجذش إن ٙدراط خ ْذِ انكزم ٔٔؿف انًُبظز انًـبدجخ ٔرزجًخ انُـٕؽ انًٕجٕدح ػهٓٛب
ٔإظٓبر اررجبمٓب ثبنطمٕص ٔانؼؼبئز انز ٙرذذس ثبنًمـٕرح.
الكلماث الدالت:
أيُذزت انضبَ ، ٙيمـٕرح  ،كزهخ دجزٚخ  ،دجزريه ، ٙػٛذ انذت طذ  ،خزمٕع َ ،مٕع  ،يُظز.
المقدمت:
رمغ يمـٕرح انؼٛذ انضالص( ُٙ ٛانذت طذ) نهًهك أيُذزت انضبَ ٙث ٍٛانـزد ٍٛانزبطغ ٔانؼبػز ف ٙيؼجذ
آيٌٕ ثبنكزَك ) ٔ .(Nelson, 1941كبَذ رمغ لذًٚب ً فًٛب ث ٍٛانـزد ٍٛانضبيٍ ٔانزبطغ ٔرى َمهٓب ٔإػبدح
رزكٛجٓب ف ٙػٓذ انًهك دٕر يذت إن ٙيٕلؼٓب انذبن ،)Van Siclen, 1990) ٙنذنك انؼذٚذ يٍ انكزم
انذج زٚخ انخبؿخ ثبنًؼجذ نى ٚزى رزكٛجٓب ٔثؼلٓب ثبل ٙيٍ آصبر انؼٕايم انجٛئٛخ ٔانزذيٛز ,رٕجذ ْذِ انكزم
دبنٛب ُ ػه ٙيـبمت أيبو انًمـٕرح .
ْذِ انكزم يٍ انذجز انزيه ٙػهٓٛب خزامٛغ نهًهك أيُذزت انضبَ ,ٙثؼلٓب جشء يٍ يُظز ٔانجؼق اٜخز
جشء يٍ ػًٕد ػهَ ّٛمٕع يٍ األٔجّ األرثؼخ.

(شكل  )5رخطٛن انًمـٕرح يٕكذخ انًٕلغ انذبن ٙنهكزم
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جزء من منظر
كزهخ يٍ انذجز انزيه ٙػهٓٛب جشء يٍ يُظز رطٓٛز انًهك اثؼبد انكزهخ مٕل 55طى * ػزف 44طى * طًك 54طى
دٛش ؿٕر ػهٓٛب ٚذ ٍٚرًظكبٌ إَبء (5 Hsرٚزؼبد ٔنكُظٌٕ  ْٕٔ ،)2252 ،يٍ أْى األٔاَ ٙانز ٙػبػذ ف ٙانطمٕص
انجُبئشٚخ فمذ اطزخذو نهزطٓٛز( 2ردبة ػجذ انًُؼى مّ -2256،دُبٌ دمحم رثٛغ دبفع ،)2224 ,رُشل يُّ ػاليبد انؼُخ
فٕق رأص انًهك ٔرؼزجز ممظخ انزطٓٛز أٔ طكت انًبء يٍ انطمٕص انٓبيخ ف ٙانًؼزمـذ انًــز٘ انمذٚى رجزس ف ٙأًْٛخ
انًبء انًظزخذو فٕٓ ػُـز انذٛبح ٔػجز ػُّ ثؼاليخ انذٛبح ٔ anxانز ٙرًضم انمٕح نذٖ انجظذ كبَذ ػاليخ انًبء mw
رظزجذل ثؼاليخ انذٛبح َ( (Bonnet, H.,1965( anxبجخ ػًز ػهٔ ،)2222، ٙكزت فٕق انًُظز أطى انًهك أيُذزت
انضبَ ٙداخم خزمٕع (ػكم )2
Imn- Htp nTr-HqA Iwn xntj-tAwj stp n .…. HH
أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخ ،طٛذ األرك ، (Biston-Moulin, S.,2017( ٍٛانًخزبر يٍ  ......يال( ٍٛٚانظُ)ٍٛ

كتلت من الحجر الرملي منقوشت من الوجهين
كزهخ أػزمذ آَب كبَذ كزف ثبة أثؼبد انٕجّ األٔل مٕل 44طى * ػزف  42طى * طًك 62طى
كزت ػه ّٛرأطٛب ػًٕد ٍٚاألٔل ػه ّٛدزف( t ٍٛرغٛف خجش) جشء يٍ كهًخ ٚ nswt bitjهًٓٛب خزمٕع ثذاخهّ أطى
انًهك ايُذزت انضبَ( aA-xprw-Ra ٙػب خجزٔ رع)
يهك يـز انؼهٛب ٔانظفه ٙػب -خجزٔ-رع [nsw]t [bi]tj aA-xprw-Ra
انؼًٕد انضبَ ٙثّ ارثؼخ ػزم رأطٛخ ٚهٓٛب دزف ( mانجٕيخ) ٔجشء يٍ دزف i
(انزٚؼخ) ٔجشء يٍ ػاليخ أػزمذ آَب ( rnptػكم 3أ)
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أثؼبد انٕجخ انضبَ( ٙانجبَج )ٙمٕل 34طى *ػزف 33طى *طًك 42طى
كزت ػهٓٛب خزمٕع ثذاخهّ أطى انًهك ايُذزت انضبَٙ
(ػب خجزٔ رع) aA-xprw-Ra
(ػكم 3ة)

كتلت منقوشت علي الوجهين
أثؼبد انٕجّ األٔل  :مٕل 522طى *ػزف 522طى *طًك 32طى
رٕجذ يٍ أػه ٙإفزٚش(Mackay, E.,1920( (Shehab, N., 2017( 3 Xkr
انذ٘ ُٚؼذ أدذ أْى األفبرٚش (Shehab, N., 2017(4ف ٙيـز انمذًٚخ انز ٙاطزخذيٓب انًـز ٌٕٚانمذيبء ف ٙيجبَٓٛى يٍ
فززح األطزاد انًجكزح إنٗ َٓبٚخ انفززح انًزأخزحٔ ، .يٍ أطفم لظًذ أػًذح كزت فٓٛب َؾ
رالٔح( :أَب) أػطٛزك () .........
رالٔح( :أَب) أػطٛزك (Dd mdw dj [.n.i n.k …..…..] ).....….
]……Imn Ra nb[pt HqA wAst
أيٌٕ رع طٛذ (انظًبء،
دبكى مٛجخ( ).....ػكم 4أ)
أثؼبد انٕجخ انضبَ( ٙانجبَج :)ٙمٕل 522طى *ػزف 32طى *طًك
522طى
ً
الوجه الثانً (الجانبً) صور علٌه الصمر حور المجنح ممسكا بمخلبٌه
بعالمة الشن  Snفعالمة  Snخالل شكلها وهٌئتها الشمسٌة التً ٌرمز
لها بالمرص الذي غالبا ً ٌرسم فً منتصف عالمة  Snرؼط ٙيفٕٓو
انخهٕد أٔ األثذٚخ (َبجخ ػًز ػه.)2222، ٙ

]Dd mdw dj [.n.i n.k ….…..

ٔكزت رذزّ انُؾ انزبنٔ ٙنكٍ أغهجّ يفمٕد (ػكم 4ة)
اإلنّ انطٛت ػب-خجزٔ-رع…… nTr nfr aA-xprw-Ra …..
اثٍ رع (أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخsA Ra [Imn Htp nTr HqA wAst….] )....
فهٛؼط ٙانذٛبح ٔانضجبد ٔانظهطخDj anx Dd wAs…….. .....5
أيٌٕ رع ( .........طٛذ) ػزٔع األرك[I] mn Ra ….…[nb] nsw tAwj….. ...... ٍٛ

جزء من منظر
انكزهخ أثؼبدْب  :مٕل 52طى *ػزف 542طى * طًك 22طى
يٍ أػه ٙػهٓٛب ثمبٚب سخبرف أفزٚش ٔ ، Xkr6يٍ أطفم َؾ يكٌٕ يٍ طزخ أػًذح رأطٛخ
انؼًٕد األٔل ٚش ُّٚمبئز يجُخ (رثًب انـمز دٕر أٔ مبئز انزخًخ) ٔيٍ أطفهّ كزجذ أنمبة انًهك
اإلنّ انطٛت طٛذ األرك( ٍٛػب-خجزٔ-رع) ]nfr- nTr nb tAwj [aA-xprw-Ra
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]sA [Ra] nb xaw [Imn- Htp nTr-HqA wAst

صى ٚه ّٛخًظخ أػًذح
رالٔح :أَب أػطٛزك انؼجبػخ Dd-mdw dj.n(i) n.k qnt [……] .....
رالٔح :أَب أػطٛزك انـذخ Dd-mdw dj.n(i) n.k snb [……] ....
أيٌٕ رع يهك اٜنّٓ ،طٛذ انظًبء ،دبكى مٛجخImn-Ra nTr-nsw nb pt HqA wAs[t……] .....
]……[ Dd-mdw dj.n(i) n.k aHa n
رالٔح :أَب أػطٛزك انذٛبح (انٕلذ انًُبطت نـ(Wb I, 222, 18 - 223, 7) )......
رالٔح( :أَبأػطٛزك) طُٕاد أرٕو[Dd]-mdw [dj (.n.i n.k)] rnpwt n &m [……...] ............
(ػكم )5

جزء من منظر
كزهخ يٍ انذجز انزيه ٙػهٓٛب جشء يٍ َؾ اثؼبدْب
مٕل522طى *ػزف 52طى *طًك 22طى
ؿٕرد يٍ أػه ٙاإلنّٓ يٕد يجُذخٔ 4كزجذ
رذزٓب أنمبة أيُذزت انضبَ( ٙػكم 6أ)
يهك يـز انؼهٛب ٔانظفهnswt-bitj aA-xprw-Ra ٙ
ػب -خجزٔ-رع
]sA-Ra Imn-Htp [nTr] HqA wAs[t
اثٍ رع أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخ
]tit (n) Ra xntj tAwj stp [n Imn ……. HH
ؿٕرح رع طٛذ األرك ٍٛانًخزبر (يٍ ايٌٕ
 .........يال ٍٛٚانظُ)ٍٛ
انٕجّ انضبََ ٙمغ ػه ّٛاألطى انذٕر٘ ٔدٕر
انذْجٔ ٙانُجز)Leprohon, R.J., 2013( ٙ
أثؼبدْب مٕل 23طى *ػزف 54طى *طًك
522طى
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ٔنكٍ أطهٕة انُمغ انجبرس ٚخزهف ػٍ ػٓذ أيُذزت انضبَ ٙفٓ ٙرثًب أطزخذيذ فٔ ٙلذ الدك (ػكم 6ة)
حور@r [……] )...........( :
السٌدتٌن :لوي (الـ nbtj wsr […….] ).......
حور الذهبً :المابض علً (@r-nbw iTt [……..] (..........

كتلت حجريت تمثل عتب
كزهخ دجزٚخ رًضم ػزت ػهٕ٘ أثؼبدْب مٕل
55طى* ػزف 232طى* طًك 54طى
ػهٓٛب َمغ نجمبٚب جُبح رثًب لزؽ انؼًض
انًجُخ ٔكزت رذزّ أطى أيُذزت انضبَ ٙيغ
أنمبثّ
[Nswt-bitj]8 nb tA[wj] nb irt-xt aA-xprwRa mrj [Imn-Ra] nb nsw tAwj nb pt dj
anx Dd wAs mj Ra Dt

(يهك يـز انؼهٛب ٔانظفه )ٙطٛذ األرك ،ٍٛطٛذ يًبرطخ انطمٕص ػب -خجزٔ -رع  ،يذجٕة آيٌٕ-رع ،رة ػزٔع
األرك ,ٍٛرة انظًبء ،انًؼط ٙانذٛبح ٔانضجبد ٔانظهطخ يضم رع نألثذ"
(ػكم )4

كتلت مستطيلت الشكل
أثؼبد انكزهخ مٕل 43طى*ػزف 24طى*طًك 22طى
كزهخ ػجبرح ػٍ جشء ػهٕ٘ يٍ ػًٕد ٚظٓز يُٓب رٚؼز ٍٛانزبط فمن يغ أطى انًهك أيُذزت انضبَ ٙػب-خجزٔ-رع ٔكزت
ػهٓٛب انُؾ انزبن:ٙ
رالٔح ,أَب أػط ٙنكDd mdw dj.n[.i] n.[k] …….........
دبكى مٛجخ يهك كم اٜنّٓHqA wAs nb nswt-nTr …….. ........
…… [Imn Ra] nb
آمون-رع سٌد ......
يهك يـز انؼهٛب ٔانظفه ٙػب(-خجزٔ)-رع nswt-bitj aA-[xprw]-Ra ……. ...........
sA-[Ra Imn-Htp nTr HqA wAst]….
اثٍ (رع أيُذزت اإلنّ دبكى مٛجخ( ......
(ػكم)2
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حواشي البحث
 - 1إناء  Hsهو إناء طوٌل ضٌك له لاعدة ،وعادة ما كان ٌصنع من معادن ثمٌنة ،وٌتدلى منه فً المناظر موجة المٌاه ،وكان ٌظهر
أحٌانا ً على نحو متكرر بجانب لرابٌن الطعام المختلفة فوق الموائد دلٌالً على تطهٌر هذه المرابٌن ،حٌث استعمل فً سكب الماء
بغرض التطهرالذى كان رمزا ً طبٌعٌا ً للحٌاة وإعادة الحٌوٌة عند المصرى المدٌم )رٌتشاد ولكنسون)0202،
 - 2كان التطهر شرطا ً أساسٌا ً لكل من ٌدخل المعبد سواء كان ذلن خاصا ً بالملون أوالكهنة أو عامة الشعب فى المناسبات المختلفة،
واألعٌاد ،واالحتفاالت .كما كان شرطا ً أساسٌا ً لبل أداء الشعائر الدٌنٌة المختلفة ،وكان تطهر الملن من أهم الشعائر التى تتم فى
احتفاالت العٌد الثالثٌنً  Hb sdلجلوس الملن علً العرش ( رحاب عبد المنعم باظة 2116،؛ حنان دمحم ربٌع حافظ .)2112،
 Xkrافرٌز مكون من حزم سٌمان نبات مربوطة من المنتصف ومن أعلً ،ولد أرتبطت فً اللغة المصرٌة المدٌمة
-3
بالزٌنة والحلً  Xkrwطبما لمائمة عالمات جاردنر Aa30
)(Shehab, N.,2017; Mackay, E., 1920
 - 4االفارٌز هً بعض الزخارف التً ابتكرها المصرٌون وتعتبرمن أكثر المطع الفنٌة شهرة و هً مجرد شرٌط طوٌل من
الرسم أو النحت على الحائط ، .توجد أنواع عدٌدة من األفارٌز الشهٌرة الموجودة فً المعابد المصرٌة المدٌمة والممابر.
 - 5عالمات  wAs, anx ,Ddوكلها رموز للحماٌة والحٌاة واألبدٌة والتً ترمز إلى الثبات أو البمـاء والحٌـاة والصحة والسعادة (
ناجح عمر علً)2112،
 - 6تم الحدٌث عنه فً كتلة سابمة.
فً الدٌانة المصرٌة المدٌمة األم العظٌمة وملكة الهة طٌبة ولد ازدهرت عبادتها فً عصر
 - 2تعتبر الربة موت
األسرة الثامنة عشر وتركزت فً طٌبة حٌث كانت زوجة لإلله أمون وأم لإلله خنسو)(Wilkinson, R., 2003

 - 2استكمل النص من نص مشابة موجود علً عمود الظهر لتمثال من الجرانٌت للملن امنحتب الثانً مصور والفاً ،موجود فً معبد
الكرنن ). (Biston-Moulin, S., 2017, p.31) (KIU 2032
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