
 

 

 

 

 

 

 معابد مصرية بنيت في العصريف اليوناني والروماني 
 أ.د. / السيد رشدي

 معبد ادفو
 

يقع معبد إدفو أو معبد حورس بادفو في جميورية مصر العربية ، في أسواف . ويقع 
كيمو مترًا مف شماؿ أسواف ، بمدينة إدفو . وىو مف أجمؿ المعابد المصرية .  123عمى بعد 

بنائو وروعتو . ويرجع تاريخ ىذا المعبد إلى العصر البطممي ، بدأ تشييد ىذا ويتميز بضخامة 
يورجيتس األوؿ" )كممة "يورجيتس"  -المعبد الضخـ لئللو "حورس" فى عيد "بطميموس الثالث 

ؽ.ـ ، و تـ االنتياء مف إنشائو فى عيد "بطميموس الثالث  237تعنى "الُمحسف"( فى سنة 
 ؿ الميبلد .عشر" فى القرف األوؿ قب

 مدينة إدفو : 
========== 

احدى مدف محافظة اسواف وتقع فى منتصؼ المسافة بيف االقصر واسواف ) في شماؿ أسواف 
ميبل جنوب  60كـ شماال و حوالى  100و جنوب األقصر ( وتبعد عف مدينة أسواف حوالي 

يبا مف القاىرة . كـ تقر  778االقصر . حيث تقع عمى الضفة الغربية لنير النيؿ عمى بعد 
أكتشؼ بيا جبانات مف عصر الدولة القديمة . وبيا معبد إدفو الذي شيد في العصر األغريقي 

 ؽ.ـ. 237لئللو حورس عاـ 
ىي عاصمة المركز وتتوسط المركز وىي أكبر الوحدات المحمية مف حيث عدد 

 نسمة . 600285السكاف وبيا أىـ اآلثار ) معبد حوري البطممي ( ويبمغ عدد سكانيا 
وكاف يطمؽ عمى مدينة ادفو فى العصور القديمة دبو او ادبو التى تعنى مدينة الطعاـ 
أو بمدة االقتحاـ كما يقاؿ اف اسميا اشتؽ مف الكممة المصرية القديمة جبا التى اصبحت دبا 

 وتبا ثـ حولت فى القبطية الى اتبو أو ادبو و اتفو الذى اشتؽ منو االسـ الحديث "ادفو" .
وكاف اسميا الدينى القديـ بحدت او بحددتى وكاف اليا المحمى وىو واحد مف االلية 
العديدة التى يدعى الواحد منيا حورس ويدعى حور بحددتى او حورس ادفو وذلمؾ لمتفرقة بينة 
وبيف حورس ابف ايزيس وكاف مف احد المعبودات المصرية القديمة التى كاف يعبد فى ىيئة 

 مصريف مزجو بينيـ فى كثير مف االحياف .الصقر عمى اف ال



 

 

 

 

 

 

وكانت ادفو مدينة ىامة فى مصر العميا وكانت عظيمة الرخاء اباف الدولة القديمة وقد 
ربط اليونانيوف االلو حورس بالييـ ابولمو ومف ذلؾ جاءت اسـ المدينة اليونانية ابولينوبولس 

 دينة ابولمو الصغيرة وىى مدينة قوص .ماجنا التى تعنى مدينة ابولمو الكبيرة تمييزا ليا عف م
ىى الموقع التقميدى قاطعة الثانية فى مصر العميا . و عاصمة الم وكانت ادفو قديماً 

 لممعركة االسطورية التى دارت بيف االلو حورس و االلو ست.
كاف معبودىا االوؿ االلو حورس و كاف يعبد عمى ىيئة الصقر و كاف ينسب الى البمدة 

 . فيدعى بحدتى
 

 
وتديف مدينة ادفو بشيرتيا لمعبدىا الذى يعتبر مف اجمؿ واكمؿ المعابد المصرية لكونو 
متكامؿ العناصر الى حد كبير و زاخر بعدد ىائؿ مف المناظر والنصوص التى كانت باسموب 

( احد امراء ادفو الذى قد الو وعبد كالو لعدة قروف و قد سجمت isiفنى مميز وليس الى ايزى )
جدراف معبدىا اسطورة الصراع بيف حورس وست وكيؼ اف حور بحددتى الذى كاف يمثؿ عمى 

قرص الشمس المجنحة قد تغمب عمى ست واعوانو وقد عاوف حورس ابف ايزيس حسب اسطورة 
اوزوريس وقد عاونة عدد مف الرجاؿ الذيف عرفوا فف صناعة المعادف وقد تغنى بانتصارة كينة 

لدلتا وكانت تعبد معو حتحور سيدة دندرة التى انعقدت الصمة بينيـ ادفو ونساء ابو صير فى ا
واتخذىا زوجة كما اتخذ فيما بعد حورس سماتاوى ) حورس موحد القطريف ( ولدا لو فكوف منيـ 

 ثالوث ادفو .



 

 

 

 

 

 

اسطورة الشمس المجنحة كاف لحورس االدفوى مكانا ممتازا فى االساطير المصرية وقد 
وقد سطرت ، رص الشمس المجنحة منذ عصر االسرة السادسو اتخذ االلو حورس لقب ق

اسطورة قرص الشمس المجنح عمى جدراف معبد ادفو حيث جاء عنو اف ممؾ االلو رع حور 
اختى رب المشرؽ كمفو بقير الثوار الذيف ثاروا ضده وعمى راسيـ المعبود ست وذلؾ اثناء 

دتيـ مف الجنوب الى الشماؿ متخذ ىيئة مف حكمة فقاـ بمطار  363ابحارة فى ببلد النوبة عاـ 
رجؿ براس صقر او شكؿ اسد براس انساف وقد ىزميـ فى عدة مواقع فى النيؿ وبخاصة دندره 
والفيوـ الى اف تعقبيـ الى ببلد النوبو وىناؾ تحوؿ الى شمس ليا جناحاف وقاـ بيزيمتيـ ففرح 

كؿ مكاف حيث امر رع حور الشمس المجنحة فى  لؾ رع حور اختى وامر باف تكوف ىذهبذا
اختى تحوت باف يجعؿ ىذا القرص المجنح فى كؿ مكاف االرباب مصر العميا والسفمى وىكذا 
انتشر ذلؾ الشعار الذي يزيف كؿ ابواب المعابد وسارت رمزا لمنصر وكذلؾ رمزا لحمايو المموؾ 

 وااللة بؿ واصبحت رمز المممكة المصريو المتحده .
دينة )إدفو( ، خص لعبادة المعبود )حورس( ، ويعتبر المعبد شّيد ىذا المعبد في م

بطميموس الثالث( ، ولكف بسبب ) و الجّيدة ، بدأ في تشييده الممؾالوحيد الذي بقي عمى حالت
مترًا،  35الحرب والفتف استمر بناؤه قرنًا كامبلً ، يبدأ المعبد بالصرح الكبير الذي يبمغ ارتفاعو 

وس الثالث( يذبح األعداء ، يمي ذلؾ فناء مفتوح تحيط بو األعمدة مف ومّثؿ عمى برجيو )بطميم
 12ثبلث جوانب ، وفي وسطو كاف يوجد مذبح لتقديـ القرابيف ، نصؿ بعد ذلؾ إلى ردىة ذات 

عمودًا تمّثؿ تيجانيا النباتات ثـ بعد ذلؾ ندخؿ بيو األعمدة ، ثـ نصؿ إلى داخؿ منطقة يخفت 
 خر نقطة بالمعبد .ى قدس األقداس الموجود في آصؿ إلبيا الضوء إلى أف ن

 1300يقع معبد ادفو عمي الضفة الغربية لنير النيؿ ويبعد غربا عف النيؿ بمسافة 
متر تقريبا ويربط بينو بيف النيؿ مجري صغير تحت االرض كاف يستخدمو الفراعنة في قياس 

المصرييف كيدؼ سياسي حتي مياه النير وكاف القصد مف إختيارىـ ىذا الموقع ىو إستمالة 
 يستطيعوا تثبيت حكميـ في الببلد .

ويتكوف ىذا المعبد مف بوابة تتكوف مف بيو وصالة أعمدة وفناء مكشوؼ وفي الواجية 
تقيـ بيا اإللو رمز حورس وفي الفناء المكشوؼ يقاـ اإلحتفاؿ بالرحمة السنوية التي كانت 

ىا بدندرة لئلحتفاؿ بيا في معبد إدفو ويوجد اإللية )حتحور( مف معبد حورس إلحضار زوجتو
بالمعبد صالة بيا نقوش توضح تأسيس المعبد ثـ صالة أعمده أخري وقدس األقداس وحجرة 
المركب األصمية والتي كانت متواجدة بالرحمة وقد أىداىا العالـ )ماربيت( لممعبد وىو الذي 



 

 

 

 

 

 

ـ أي ىذا الكشؼ األثري تـ في  1869إكتشؼ المعبد مطمور تحت التراب وقاـ بإظياره سنة 
العصر الحديث ولـ ينقطع عنو الزائريف حتي اآلف ويعتبر ىذا المعبد مف أكبر المعابد المختمفة 
في مصر وتعرض ىذا المعبد في عيد الروماف لئلحتراؽ وتشويو جدرانو وذلؾ إلضاعة معالـ 

 الحضارة اليونانية .

 
 
 

 مراحؿ بناء المعبد االصوؿ االولى :
عتبر معبد ادفو ىو االكثر واالعظـ حفظا مف كؿ معابد مصر الباقية وقد بنى مف ي

الحجر الرممى في عصر الرعامسة عمي أنقاض معبد فرعوني وعند مجئ البطالمة تـ احبلؿ 
بناء جديد واكثر قيمة مف البناء القديـ واستغرقت اعماؿ الزينة ستة اعواـ وافتتح رسميا في عيد 

افة القاعة الكبرى ذات االبراج واضيفت اليو اضافات بعد ذلؾ حيث تـ اضثامف بطمميوس ال
ؽ.ـ  237عشر فقد بدأ البناء فيو سنو  ر االضافات في عيد بطمميوس الثانيكانت اخو 

 ؽ.ـ . 57وأنتيي العمؿ بو سنة 
جاء عف امنحوتوب كبير كينو عيف شمس فى عيد الممؾ زوسر انو اقاـ فى ادفو 

س شيده وفؽ خطة نزلت مف السماء فى شماؿ منؼ فميس مف شؾ فى انو معبد لممعبود حور 
كاف ليذا المعبود معبد قديـ فى ادفو وقد عثر عمى انصاب مف عيد االنتقاؿ الثانى لبعض 
كينتو وفى االسرتيف التاسعة عشر والعشروف قاـ كؿ مف الممكيف سيتى االوؿ ورمسيس الثالث 



 

 

 

 

 

 

لذى كاف موجود وقتئذ فى ادفو وشيد بذالؾ خراطيشيـ التى ورمسيس الرابع بالعمؿ فى المعبد ا
 وجدت ىناؾ ولكف مع قدوـ البطالمو تـ احبلؿ بناء جديد واكثر ضخامة مف البناء القديـ .

ؽ.ـ فى السنو  237بدء العمؿ فى البناء الجديد فى عيد بطميموس الثالث فى سنو 
اغسطس وقد تـ اقامة المبنى  23اى ما يعادؿ  epiphiالعاشره فى اليوـ السابع مف شير ) ) 

ؽ.ـ اي اف بنائو قد  212الرئيسى فى السنو العاشرة مف عيد بطميموس الرابع فيموباتير سنو 
 عاـ . 25استغرؽ 

ويتضح مف ذلؾ كثرة الفتف والثورات الدامية التى تخممت حكـ البطالمو فى مصر العميا 
استؤنفت االعماؿ مرة اخرى وافتتح المعبد فى عاـ  فكانت تعوؽ العمؿ مف حيف الى اخر حتى

ؽ.ـ رسميا واضيفت الى المعبد فى عيد بطميموس يورجتيس الثانى ردىة االساطيف وفى  142
عيد بطميموس سوتير الثانى وبطميموس الكسندر االوؿ شيد الفناء باروقتو والصرح والسور 

المشيور باسـ بطميموس الزمار  عشرثاني مف حكـ بطميموس ال 25الخارجى ، وفى السنة 
عاـ وىكذا فاف ذلؾ المعبد بمقارنتو  180وبذلؾ يكوف البناء باكممة قد استمرعمى مايزيد مف 

بالمعابد االقدـ عيدا بانة قد تـ بجيد منفرد ومع ىذا تالؼ اجزاءه وحده معمارية منسقة كما اف 
باسماء كثير مف الذيف حكموا  نقوشة ومناظرة تتفؽ معا الى حد كبير وتزخر جدراف المعبد

 مصر مف البطالمة .
يتضح مف طرازة وصورة ونقوشو انو معبد مصري صميـ نشئ عمى التقميد المصري 
القديـ المتوارث دوف اف يتاثر بالعمار االغريقية . فبرغـ مف إنتياء عصر الفراعنة وقتيا إال إف 

الفراعنة حتى إف المعبد بنى مف أجؿ  الطراز فرعونى والرسوـ فرعونية كميا متأثرة بمعتقدات
 المعبود الفرعونى حورس .
 : عناصر المعبد المعمارية



 

 

 

 

 

 

 
مصرية فى العصر البطممى ال يتكوف المعبد مف العناصر التقميدية التى تضميا المعابد

بالصرح يميو الفناء المكشوؼ الذى تقوـ االعمدة ذات التيجاف النباتية عمى ثبلثة مف  فيو يبدأ
ويمييا الفناء او صالة االساطيف التى يقوـ سقفيا عمى اثنتا عشر عمود ويزيف مدخميا  جوانبو

الصالة صالة اخرى يقـو  و حور بحدتى عمى شكؿ صقر وتمى ىذهتمثاليف مف الجرانيت لبلل
سقفيا عمى اثنتا عشر عمود ايضا وتضـ عمى يميف ويسار المدخؿ حجرتيف كاف احداىما 

ت االولى منيا تسمى حفظ ادوات واوانى الطقوس الدينيو ويمى ذلؾ ردىتاف كانمكتبة واالخرى ل
عمى اعتبار انيا مخصصة لتقديـ القرابيف عمى حيف االخرى تسمى استراحة االلو  قاعدة المائدة

وينتيى المعبد بقدس االقداس الذى كاف يحتوى عمى الناووس المصنوع مف الجرانيت والذى 
و وامامو قاعدة القارب المقدس ويحيط بقدس االقداس اثنتا عشر كاف مخصص لتمثاؿ االل

حجرة سجمت عمى جدرانيا مناظر ونصوص دينية ويوجد عمى سقؼ المعبد ميازيب كبيره مف 
 الحجر شكمت اجزائيا عمى اشكاؿ اسود .

المعبد مكوف مف جزأيف متماثميف بينيما باب في المنتصؼ .. في المعبد توجد فتحات 
والعجيب أف الذي حفرىا ىـ المسيحييف الذي ىربوا مف الروماف أياـ ُحكـ الروماف كبيرة .. 

 لمصر .. حيث لجأوا داخؿ ىذه الفتحات وعاشوا داخؿ المعبد فترة .
متر . برج  36 متر وارتفاعو 79متر وعرضة  137ويبمغ طوؿ معبد ادفو حوالى 

ب في بناؤه رغـ ما تيدـ مف يتميز بضخامتو وشموخو وجماؿ التناسالصرح ) البيموف ( 
والبرجاف يحمبلف رسومات كبيرة لمممؾ بطميموس  34ـ وتبمغ ارتفاعو  68كورنيشو ويبمغ طولو 



 

 

 

 

 

 

الثاني عشر الزمار وىو يضرب اعداؤه في حضرة االلو حورس الو ادفو وحتحور الية الدندرة 
مف المعبودات المحمية وفوؽ ىذا المنظر عمى كبل البرجيف نري الممؾ وىو يقدـ القرابيف لعدد

مصورة في صفيف وىو الوضع التقميدي كما يفعؿ الفراعنا منذ عيد مينا وفي الدولة الحديثة 
خاصتا ونري عمي وجية كؿ برج فجوات مستطيمة كانت كؿ منيا تضـ سارية يرفرؼ في رأسيا 

 عمـ وفي كؿ برج سمـ يؤدي الي سطح الصرح .
ئيسى ( ىذة البوابة كانت تغمؽ فى االزمنو الغابره بوابة المعبد الكبيرة ) المدخؿ الر 

بباب مصنوع مف خشب االرز المطعـ بالبرونز والذىب ويعمو تمؾ البوابو الضخمة قرص 
الشمس المجنح الذى يمثؿ ىنا بصفة خاصة حور بحدتى ويقوـ اماـ الصرح صقراف ضخماف 

 مف الجرانيت يرموزاف الى حورس الو ادفو .
 الفناء الكبير :

 
متر  42متر وعرضيا  46ويؤدى باب الصرح الى فناء كبير مكشوؼ اذا يبمغ طوليا 

وكانت ارضة مرصوفة بالحجر وال يزاؿ جزء كبير مف اثار ذلؾ باقيا فى مكانة وتزداف ثبلثة 
اسطونا ذات تيجاف متنوعة الطرز منيا ماىو فى ىيئة النخيؿ او  32مف جوانبة باروقو مف 

العمدة نفسيا رسـو غائرة تمثؿ الممؾ الذى لـ يذكر اسمو يقدـ القرابيف اماـ زىرة متفتحة وعمى ا
المعبودات المحمية وعمى الجدراف خمؼ صفوؼ االعمدة سمسمة مف الرسومات فى ثبلثة 
مجموعات حيث يظير الممؾ وىو يمارس الطقوس الدينية المختمفة وفى الجانب االيمف مف 

فنرى الممؾ خارجا مف قصره البسا تاج مصر العميا االبيض المدخؿ ) الجدار الخمفى لمصرح ( 
وامامة كاىف يحرؽ البخور وامامة االعبلـ االربعة لمصر العميا ترفرؼ ويقـو تحوت وحورس 
بتطييرة وتتوجو االليتاف نخبت و واجت بالتاج المذدوج ويتسمـ الصولجاف مف حورس فى 

س الو ادفو وحتحور الو دندرة ونجد اسفؿ حضرة اتوـ و سعشات وماعط واخيرا يقؼ اماـ حور 



 

 

 

 

 

 

ىذة المناظر سمسمة مف المناظر االخرى تمثؿ االحتفاؿ بالرحمة النيميو الى الجنوب لحتحور 
سيدة دندرة تمتقى بزوجيا حورس ادفو وعمى الجانب االخر مف المدخؿ مناظر متشابو غير اف 

الة االعمدة الكبرى ( واالف ندخؿ الممؾ يرتدى التاج االحمر لمصر السفمى بيو االعمدة ) ص
عمود مصفوفة فى ثبلثة صفوؼ كؿ صؼ منيا  18الى صالة االعمدة الكبرى التى تضـ 

يضـ ثبلثة اعمدة عمى كؿ مف جانبى الممر االوسط ولـ يبقى حميا اى لوف ولذا فانو رغـ 
يمز الصالة تنوع  سبلمتيا اال انة لف نسطتيع اف نرى ىذة الصالو مثمما راىا مشيدوىا واجمؿ ما

وجماؿ تيجاف االعمدة ويقع عمى يميف ويسار المدخؿ الخاص بيذه القاعة ىيكبلف صغرياف 
حيث الييكؿ الواقع عمى الشماؿ عبارة عف حجرة التكريس حيث يحتفظ فييا بالزىريات الفضية 

لخاصة اما الييكؿ الثانى فيو عباره عف مكتبة الكتب الكبيره او غرفة لفائؼ ورؽ البردى ا
 بااللو حورس و حوراختى .
 صالة االعمدة الصغرى :

 
 

واالف نجتاز الباب الذى يوصؿ يميف المقصورة االمامية الى صالة االعمدة الصغرى 
عشر مترا وارتفاعيا عشرة  اؽ طوليا عشروف مترا وعرضيا اربعةوكانت تسمى قاعة االشر 

امتار وتحوى اثنى عشر اسطونا قميمة السمؾ بالنسبة لغيرىا ويصؿ الييا الضوء مف خبلؿ 
فتحات صغيرة فى السقؼ فاذا اعتدلت الشمس كبد السماء سقطت اشعتيا عمى االرض ومنو 

 يؼ عمييا الكثير مف الروعة وزخرفة ىذهتنعكس عمى سطوح االسطيف والجدراف مما يض
موضوع زخرفة الصالة االولى الى اننا نرى بطميموس الرابع بدال مف السادس كما  الصالة تشبو

جماال وتناسب فى تكوينيا المعمارى فيكسى اعمدتيا تيجاف غنية  انيا بوجو عاـ اكثر
ىو شائع فى صاالت بالزخارؼ الزىرية فضبل عف اف تاثرىا العاـ يوحى بانو اقؿ تكدس مما 



 

 

 

 

 

 

ففى الجانب الشرقى ، بواب فى الجانبيف الشرقى والغربى رية . وبالصالة أربع أاالعمدة المص
اما الباب االخر فيقود الى سمـ يصعد الى السطح وفى ، باب يصؿ الى الدىميز الخارجى 

لى حفظ الماء المقدس اذ اف الى حجرة كانت فيما يبدو مخصصة إ الجانب الغربى باب يصؿ
االلة حابى الو النيؿ يقدـ الماء المقدس لحورس وحتحور وغيرىا مناظرىا تمثؿ الممؾ بصحبة 

مف االلية وىذة الحجرة تصؿ ايضا الى الدىميز الخارجى اما الحجرة الثانية فيبدو مف زخارفيا 
النقوشة عمى الجدراف انيا كانت مخزف لبلدوات المقدسة التى كانت تستخدـ فى العبادة ثـ بعد 

ار االولى المعرفة باسـ غرفة مذبح القرابيف ومف غرفة االنتظار ذلؾ فتحة الى غرفة االنتظ
االولى فتحة تؤدى الى غرفة االنتظار الثانية التى كانت تعرؼ باسـ قاعة جموع االلو واخيرا 
يؤدى الباب الواقع فى الجانب الشرقى مف غرفة االنتظار الى قاعة صغيرة عند جانبيا الشرقى 

 اقداـ وبيا عمداف ذو تاجيف عمييا نقوش زىرية . وىو معبد صغير عمى بعد ستة
 

 الفناء الصغير :
يؤدى اليو الباب الواقع فى الجانب الشرقى مف الحجرة السابقو ويوجد عمى الجانب 
الشمالى لمفناء مقصورة تصؿ الييا عف طريؽ سمـ مكوف مف ستة درجات وبيا عموداف ذو 

يتعبدوف لمممؾ بطميموس الثالث وزوجتة ارسينوي تيجاف زىرية وبيا منظر لمموؾ ومميكات 
او الحظ السئ عند  ونرى فى سقؼ الفناء منظر لمحتحورات السبع حنيات يجمبف الحظ والسعادة

رة لبللة ميف الو الخصوبة وعمى الجانب الغربى مف القاعة يوجد مقصو ).  مولد االطفاؿ
 ( .والنسؿ

 
 قدس االقداس :

 



 

 

 

 

 

 

 
عف غيرىا لـ يكف يسمح لدخوليا غير الكاىف العظيـ او الممؾ ىى قاعة كبيرة مستقمة 

وكاف ايضا يضاء عف طريؽ فتحات صغيرة فى السقؼ وفى وسطو مذبح منخفض كانت 
توضع فوقو المركب المقدس لحورس وفى الجانب الشمالى يوجد ناووس مصنوع مف الجرانيت 

المقدس سيد ادفو وتحيط بقدس  وكاف يحمؿ اسـ الممؾ نقطتبو االوؿ وكاف يضـ تمثاؿ لمصقر
 االقداس عشرة قاعات كانت تؤدى فييا الطقوس المختمفة او حفظ ادوات الطقوس فييا .

 
 : الدىميز

وقد حممت ، الداخمية  اجزاءهو ممر يدور حوؿ المعبد وحوؿ يوجد دىميز خارجى أ
المجنحة ومناسؾ  ونقوشة مختمفة اىميا مناظر اسطورة الشمسدينية ، الداخمية مناظر جدرانو 
 عيدىا.

 
 مقياس النيل :

 
حيث نجد فى الدىميز الشرقى ، لعؿ مف المعالـ البارزة فى معبد ادفو مقياس النيؿ 

لممعبد سمـ مبلحؽ لمجدراف الخارجى لممعبد يؤدى الى مقياس النيؿ حيث كاف يستخدـ فى 
 تحديد ايجار االرض عامة طبقا لكمية مياة الفيضاف.

 
 لو :بيت ميالد اال 

 



 

 

 

 

 

 

 
يرجع انشاء ىذا الماميسى الى بطميموس الثامف والتاسع فيو عبارة عف معبد صغير 
مقاـ بجوار المعبد ولكف يبلحظ اف ماميسى معبد ادفو لو تخطيط مشابة لممعابد االغريقية 
وكذلؾ االعمدة المحاطة بيا ليا سمة مف سمات العمارة فى العصر البطممى ال توجد فى 

المصرية وكانت عبارة عف بناء مستطيؿ الشكؿ يتالؼ مف قاعة امامية ليا حجرتيف العمارة 
وسمـ عمى اليميف ومقصورة كبيرة يحؼ بيا رواؽ مف االساطيف ذات التيجاف المختمفة وعمى 
االساطيف صورة المعبودة حتحور وىى تضرب عمى الدؼ او تعزؼ عمى الجػػػػنيؾ )القػػػػيثارة( 

 وترضع حورس .
 

 زيارة حتحور : عيد
نظـ المصريوف زيارة سنوية تقوـ بيا حتحور الى مقر زوجيا الى ادفو وقد اصبح امر 
الزيارة عيد رسمى منذ اياـ تحتمس الثالث اسموه المقاء الطيػػب وكانوا يحتفموف بو احتفاؿ كبير 
ويخرج كاىف ادفو بتمثاؿ لحورس ليبلقوا زمبلئيـ مف كينة دندرة وبعد مضى ثبلثة عشر يـو 

وقد نقشت مناظر ذلؾ الزواج المقدس عمى ، ة دندرة بتمثاؿ حتحور الى معبدىا يعود كين
 ػػاـ .لؾ العيد يجرى مرتيف فى العالجدراف الشمالى لمفناء االوؿ وكاف ذ

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معبد كوم امبو

وقد جرت مؤخرا  . مصرجنوب  بمحافظة أسواف كوـ أمبومعبد كوـ أمبو يقع بمدينة 
لقد أنشئ ىذا المعبد في عيد .  ـو امبو ميد الحضارة ك عمميات ترميـ وتجديد لمنطقة

زمف االمبراطور  العصر الرومانيلكف زخرفتو لـ تتـ إال في   ، فيمومتور بطميموس السادس
نرى في ىذا المعبد أيًضا الخواص نفسيا التي نجدىا في غيره مف المعابد المصرية و ،  تيبريوس
، غير أنو ليذا المعبد ميزة خاصة تمخضت عف  مف حيث التصميـ والعمارة والزخرفة البطممية

ذو  وحورس سبؾ، حيث كاف الناس يعبدوف إلييف محمييف وىما  ة في المكافيادة المحمالعب
، فقد عاشا جنًبا  رأس الصقر، وعمى الرغـ مف اختبلؼ ىذيف اإللييف في النشأة وفي الطابع

، ومف ثـ فإنو ال يوجد في ىذا  إلى جنب قروًنأ طويمة دوف أف يمزجا أو يقرنا ببعضيما بعًضا
فقط بؿ توجد فيو كذلؾ عمى محور كؿ مف ىذيف القدسيف  لؤلقداسالمعبد قدساف متجاوراف 

 صالتي األعمدة وما وراءىما، في الجدار الخارجي وفي جدراف  أبواب إلى جانب بعضيا بعًضا
 .، وتبًعا لذلؾ ينقسـ المعبد قسميف خصص كؿ منيما لعبادة أحد ىذيف اإللييف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

، تمتاز بدقة صنعيا وحسف  وقد زينت جدراف ىذا المعبد بزخرفة مصرية صميمة
انسجاميا وبجماؿ ما فييا مف التوازف بيف شخصيات مناظرىا وما حوليا مف النقوش 

 .ي تتمـ ىذه المناظرالييروغميفية الت

 األعمدة

أما رؤوس األعمدة في المعبد فيي مختمفة وىذا ما كاف شائعا في في عصر البطالمة، 
وكميا معروفة مف قبؿ ىذا العصر والسيما ما يعرؼ منيا برؤوس حتحور ورؤوس النخيؿ 
ىا ورؤوس الموتس ورؤوس البردي، وىي رؤوس مصرية صميمة لـ يرؽ الشؾ إطبلًقا إلى طراز 

المصري. وأكثر رؤوس األعمدة انتشاًرا في عصر البطالمة ىي رؤوس األعمدة المركبة، التي 
يرى فييا البعض دوف موجب وال سبب معقوؿ أثرًا لرؤوس األعمدة الكورنثية. أما نحف فنعتقد 
أنيا مصرية صميمة، وثمرة النيضة الفنية التي ازدىرت في خبلؿ العصر الصاوي ػ أي في 

السابع والسادس قبؿ الميبلد ػ وكانت تستيدؼ أحياء التقاليد القديمة، التي أخرجت القرنيف 
الكثير مف آيات الفف المصري. وبياف ذلؾ أننا نعرؼ أف عمودي البردي والموتس يرجعاف في 
أصميما إلى القوائـ البدائية، التي كاف يحمؿ عمييا السقؼ وتزيف رؤوسيا باألزىار، لكف لما 

في العصر الصاوي يفوؽ بطبيعة الحاؿ فناف الدولة القديمة في التقدـ ورقة الشعور، كاف الفناف 
فإنو لـ يرجع القيقري إلى تمؾ القوائـ البدائية، بؿ اتخذ نواة عموده مف عامود البردي المزدىر 

(Campaniform)  ذي الرأس المفتوحة، وزينة كما فعؿ أجداده مف قبؿ بباقة مف الزىور. غير
ار الزىور مف عدة أنواع بداًل مف نوع واحد، مثؿ الموتس أو البردي، كما فعؿ فنانو أنو اخت

 .الدولة القديمة



 

 

 

 

 

 

 
 “الب أجيزة طبية "دو 

 .لوحة في معبد كوـ أمبو

واألنواع المتعددة المعقدة ليذه الرؤوس الجديدة ال يمكف أف تكوف قد استنبطت في خبلؿ فترة 
قصيرة، بؿ البد مف أنيا كانت ثمرة تطور طبيعي طويؿ، لكنو مف العسير بؿ مف المحاؿ أف 

قبؿ  525 - 660نتتبع اآلف أدوار ىذا التطور نظًرا إلى تيدـ معابد العصر الصاوي )
يور أنواع ىذه الرؤوس كاممة عمى عيد األسرة الثبلثيف في معبد نكتانبو الثاني، الميبلد(. وظ

أي في أواسط القرف الرابع قبؿ الميبلد، يحممنا عمى االعتقاد بأف تاريخ ىذه الرؤوس البد مف 
ذا ما محصنا جميع االعتبارات المختمفة  أنو يرجع إلى عصر سابؽ عمى األسرة الثبلثيف. وا 

صر الصاوي أنسب وقت لذلؾ بسبب نيضة الفنية وما ساد فيو مف السبلـ وجدنا أف الع
ذا كانت ىذه الرؤوس في دور التكويف في خبلؿ القرنيف السابع والسادس قبؿ  والرخاء. وا 
ذا ما تذكرنا أصؿ األعمدة المصرية  الميبلد، أي قبؿ ظيور العامود الكورنثي بمدة طويمة، وا 

ذا ما عر  فنا أف العناصر التي تتكوف منيا الرؤوس الجديدة مصرية بحت، المزدانة بالزىور، وا 
فإنو يتضح لنا بطبلف الزعـ الااااااااااااااااالذي يرى في الرؤوس الجديدة أثًرا لمعامود اإلغريقي 
ذا كانت ثمة عبلقة بيف االثنيف، فإف العكس أقرب إلى الصواب، ألف المصري  الكورنثي. وا 

 (Volutes) زىار قبؿ عيد اإلغريؽ باألعمدة، كما أف الحمقاتكاف يزيف رؤوس أعمدتو باأل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ancient_Egyptian_medical_instruments.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ancient_Egyptian_medical_instruments.jpg


 

 

 

 

 

 

 الجانبية في الرؤوس الكورنثية تحمؿ شبًيا كبيًرا لؤلطراؼ المتدلية مف أوراؽ زىرة السوسف
(Iris)التي كانت رمز مصر العميا، وتستعمؿ في الزخرفة في مصر الدولة الوسطى ، 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيمومعبد الفنتين بجزيره 

، ىي جزيرة في منتصؼ نير النيؿ وىى إحدى الحصوف األقوى عمى طوؿ حدود  جزيرة فيمة
، وتفصؿ النيؿ إلى قناتيف معاكستيف في اسواف، كاف بيا معبد فيمو وانتقؿ مف  مصر الجنوبية



 

 

 

 

 

 

مكانو األصمى عمى جزيرة فيمة وتـ تجميعو عمى جزيرة أجيميكا، وذلؾ في أعقاب بناء السد 
 .العالي

ويرجع اسـ فيمة أو فيبلي إلى المغة اليونانية التي تعني )الحبيبة( أو )الحبيبات( أما اإلسـ 
أنس الوجود( نسبة إلسطورة أنس الوجود في قصص ألؼ ليمة وليمة أما األسـ )العربي ليا فيو 

المصري القديـ والقبطي فيو بيبلؾ أو بيبلخ ويعني الحد أو النياية ألنيا كانت آخر حدود 
مصر في الجنوب. ومجموعة العبادة كرست لعبادة اإللو إيزيس غير أف الجزيرة احتوت عمى 

 .معابد لحتحور وأمنحتب وغيرىا مف المعابد

 فيمة عبر القرون

 

 "ُشيدت معابد "فيمة" في األصؿ لعبادة اإللية "إيزيس

أتباع تمؾ العبادة وفى كؿ القروف اكتسبت فيمة مكانة خاصة في العبادات لدرجة أف حشد مف 
تـ بناء المعبد الكبير خبلؿ القرف الثالث  .كانوا يجتمعوف إلحياء قصة موت وبعث أوزوريس

حوتب وارسنوفيس. أما معبد حتحور فيو يعد آخر أثر بطممى   قبؿ الميبلد تـ تبله معابد أمف
بطالمة آخروف قبؿ الميبلد بواسطة ايورجيتس الثانى. وقد أضاؼ  116واستكمؿ بنائو قبؿ عاـ 

نقوشا إلى فيمو والتى تعتبر مف روائع المعبد. ومف مصر امتدت عبادة اآللية إيزيس إلى 
اليوناف وروما وفى مختمؼ أنحاء اإلمبراطورية حتى عندما تـ تطبيؽ الحكـ الرومانى في مصر 

الى حاوؿ الحكاـ تجميؿ الجزيرة المقدسة فقد بنى اإلمبراطور أوغسطس معبد في الطرؼ الشم



 

 

 

 

 

 

لفيمة في القرف التاسع قبؿ الميبلد. أما تيبيريوس وآخروف فقد أضافوا صروحًا ونقوشا، كما بنى 
كبلوديوس وتراجاف وىادرياف ودقمديانوس مباف جديدة بالجزيرة استمر العمؿ فييا حتى القرف 

  .الرابع الميبلدى

العبادة عمى مدى ولشدة سيطرة عبادة ايزيس في جزيرة فيمة أدى ذلؾ إلى امتداد تمؾ 
ميبلدية  391قروف عديدة متحدية بذلؾ مرسوـ اإلمبراطور ثيودوسيوس األوؿ الذى أصدره عاـ 

 550والذى يفرض فيو الديانة المسيحية عمى جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية. وفى عاـ 
ة في بعد الميبلد وتحت حكـ جوستنياف وصمت المسيحية إلى جزيرة فيمة وبدأت صفحة جديد

تاريخيا. وتكوف مجتمع جديد مسيحى في جزيرة فيمو وتحولت قاعة األعمدة لتكوف مناسبة 
 .لممارسة الديانة الجديدة. وتـ نقؿ األحجار مف بعض اآلثار لبناء كنائس مسيحية في الجزيرة

 .ونمت قرية جديدة حوؿ معبد إيزيس

 إحدى قصص ألؼ ليمة وليمةعندما جاء اإلسبلـ اعتبرت فيمة حصنا أسطوريا ممثبل في 
 .واكتسبت اسـ أنس الوجود تيمنًا بإسـ بطؿ إحدى ىذه القصص



 

 

 

 

 

 

 

 معبد فيمو

ىذا المعبد المخصص لآللية أيزيس والذى أغرقتو مياه النيؿ وتـ تقسيمو وأعيد تجميعو 
ـ مف مكانو األصمى بجزيرة فيمو ويضـ 500في موقع جديد فوؽ جزيرة إجيميكا عمى بعد حوالى 

مبانيو معبدًا لحتحور ويمكف لمزائر مشاىدة عرض الصوت والضوء ليبًلالذى يقدـ بمغات 
كانت مصر جزءا مزدىرا مف أجزاء اإلمبراطورية الرومانية، أصبحت ثرية بحؽ وقد  .مختمفة

بنيت فييا عدة مدف جديدة ومف أشير المنشآت في مصر في العصر الروماني مايسمي 
 .ف وىذا األثر بناه في جزيرة فيمة تراجاف الحاكـ الرومانيمضجع فرعوف أي كشؾ تراجا

 المعابد فوق جزيرة فيمو



 

 

 

 

 

 

كشؼ تراجانأقيـ عدد كبير مف المعابد فوؽ جزيرة "فيمو" لعؿ أقدميا تمؾ المعابد التي يرجع 
قبؿ الميبلد(. وفي القرف الرابع قبؿ  1436-1490تاريخيا إلى عيد الممؾ تحتمس الثالث )

ؽ.ـ( معبدًا ضخمًا وعمى أثره شّيد "بطميموس  341-378الممؾ "نخت نبؼ" ) الميبلد بنى
" )القرف الثالث قبؿ الميبلد( معبده الكبير، ثـ تبعو كثير مف مموؾ البطالسة ووالة وسفيبلدلف

 ."الروماف حتى ازدحمت جزيرة فيمو بالمعابد، وأشيرىا ىو الذي يطمؽ عميو "مخدع فرعوف

 .مف التماثيؿ لمموؾ مصر القديمة فوؽ جزيرة فيموىناؾ أيضًا عدد كبير 

تعود األطبلؿ األولى فوؽ جزيرة فيمة إلى عيد الممؾ طيرقا )األسرة الخامسة 
والعشروف( ويعد معبد إيزيس واحدًا مف أضخـ وأىـ اآلثار ضمف مجموعة المعابد الكبيرة 

جزيرة ومف بيف األثار األخرى والصغيرة فوؽ جزيرة فيمو ويشغؿ ىذا المعبد حوالى ربع مساحة ال
ثناف مف صفوؼ األعمدة التى  فوؽ جزيرة فيمة مقصورة "نختػنبو األوؿ" )األسرة الثبلثوف(، وا 

مف العيد  ) رومانى ومعبد ماندوليس -ترجع إلى العصر الرومانى، ومعبد أريسنوفيس يونانى 
الصغيرة التى تحيط الرومانى (، ومعبد إمحوتب )مف العصر البطممى( ومف أىـ المعابد 

 .ومقصورة تراجاف (بمجموعة المعابد الكبيرة معبد حتحور )العصر البطممى

 جزيرة إجيميكا

تـ إعادة تشكيؿ جزيرة إجيميكا التى تبعد بمسافة خمسمائة متر مف موقع جزيرة فيمة ونقمت إلييا 
 .المعابد المختمفة مف جزيرة فيمو الغارقة وذلؾ بحيث تماثؿ جزيرة فيمو

 نقاذ معبد إيزيس بجزيرة فيمةإ



 

 

 

 

 

 

 

ومياه النيؿ تحاصر جزيرة  1902معبد إيزيس بجزيرة فيمةمنذ إكماؿ بناء سد أسواف األوؿ عاـ 
فيمو معظـ السنة، وذلؾ بما تضمو الجزيرة مف مخزوف أثرى ثميف يشمؿ المعابد والمقصورات 

 .يونانية وفرعونية -ية رومانية واألعمدة والبوابات الفرعونية والتى تجسد جميعيا أساليب معمار 

وكاف نختنبو الذى يعد واحدًا مف أواخر مموؾ مصر األصمييف قد بنى معبدًا عمى جزيرة فيمو 
في النصؼ األوؿ مف القرف الرابع قبؿ الميبلد، وبعده جاء البطالمة الذيف حكموا الببلد لمدة 

 .مى الجزيرةسنة واعتنقوا عبادة إيزيس، فأضافوا أضرحتيـ الخاصة ع 300

 

وقد أدى بناء السد العالى إلى تغيير الموقؼ عمى نحو جذرى فعمى اعتبار أف الجزيرة ستصبح 
 .واقعة بيف السد الجديد والسد القديـ فإنيا ستصبح غارقة جزئيًا ولكف عمى مدار السنة

عنى وجود إضافة إلى ذلؾ فإف السحب اليومى لممياه لدفع التوربينات التى تولد الكيرباء قد ي
أمتار مف مستوى المياه وىو ما يؤدى بدوره إلى إتبلؼ  3تموجات مستمرة فيما يقرب مف 



 

 

 

 

 

 

الحجارة بشكؿ سريع ومف ثـ فإف عدـ إيجاد حؿ ليذه المشكمة كاف سيؤدى بيذه الجزيرة الطافية 
 .التى طالما خمبت أرواح السياح إلى االختفاء مف عمى الخريطة

ة فيمة باعتبارىا مشكمة مُمحة كانت اإلستجابة إزاء حممة النوبة وعندما تـ طرح مشكمة جزير 
سريعة وىو ماعكس تصميـ المجتمع الدولي عمى إنقاذ منطقة بيذا الجماؿ وىذه األىمية 

 .التاريخية ومف ثـ فالمسألة لـ تكف إنقاذ فيمة أـ ال بقدر ماكانت كيفية إنقاذىا

وجو الخصوص تأثير المياه األرتوازية عمى اآلثار  إال أنو بعد دراسة نتائج ىذا المشروع وعمى
وما يتطمبو المشروع مف تكمفة كبيرة، اقترح الخبراء أيضًا مشروعًا آخر مقدـ مف الحكومة 

 .المصرية وييدؼ ىذا المشروع إلى نقؿ اآلثار إلى جزيرة إجيميكا

تثبيت أوؿ لوح فوالذى وذلؾ عندما بدأت سفف دؽ الخوازيؽ  1972بدأت عممية إنقاذ فيمة عاـ 
لوح وذلؾ في قاع النيؿ وذلؾ لتكويف سد مؤقت لحجز المياه حوؿ  3000وذلؾ مف بيف 

متر،  12الجزيرة واستغرؽ األمر عاماف إلحاطة الجزيرة بصفيف مف الخوازيؽ المتشابكة بطوؿ 
 5وداخؿ ىذا الفراغ تـ صب خميط مف الماء والرمؿ المغسوؿ في محاجر الشبلؿ عمى بعد 

كيمو، وتـ توصيؿ ىذا الخميط عبر البحيرة مف خبلؿ أنابيب، وقد سمح لمماء بالتسرب تاركًا 
 .الرمؿ ليدعـ الفوالذ ضد ضغط البحيرة، وىكذا اكتمؿ حزاـ النجاة حوؿ الجزيرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 معبد اسنا

يعد معبد اسنا مف أىـ المعالـ السياحية بمدينة اسنا وىو المعبد الوحيد الباقى مف أربعة معابد 
غرب  –كـو الدير  –أصفوف )كانت موجودة في اسنا ثبلث منيـ في شماؿ غرب اسنا في 

تـ اكتشاؼ معبد آخر في  1830وفى عاـ  (اسنا( أما الرابع فكاف يقع في شرؽ اسنا )الحمة
كـ إال أف ىذه المعابد قد اختفت منذ القرف الماضى ولـ  10غرب اسنا بحوالي  كومير جنوب

 .يبقى منيا غير ما يدؿ عمييا

 تاريخ بناء معبد اسنا

ـ أي في أواخر عصر محمد عمى 1843يرجع اكتشاؼ معبد اسنا وتنظيفو مف الرديـ إلى عاـ 
ـ الذي ذكر أنو رأى 1828لو في عاـ  شمبميوفباشا ويسبؽ ىذا التاريخ زيارة العالـ الفرنسي 
 .نقوش تحمؿ اسـ الممؾ تحتمس في ىذا المعبد

ى أطبلؿ معبد قديـ يرجع بدايتو إلى عصر األسرة الثامنة عشر يعتقد أف المعبد الحالى أقيـ عم
ؽ.ـ الذي جاء ذكر  1436 – 1468حيث عثر عمى نقوش تحمؿ اسـ الممؾ تحتمس عاـ 

 .مدينة اسنا باسميا في عيده

وىناؾ بحث أثري لـ ينشر بعد يذكر أف معبد اسنا يرجع إلى عصر الدولة الوسطى األسرة 
ؽ.ـ وقد تيدـ ىذا المعبد وأعيد بناءه في العصر الصاوى األسرة  1778 -1991الثانية عشر 

السادسة والعشريف ويرقد معظمو أسفؿ المنازؿ الحديثة باسنا. أما المعبد الحالى فقد بدأ تشييده 
 .في عيد الممؾ البطممى بطميموس الممقب باسـ فيموميتور أي المحب ألمو

طيف ترجع لعصر اإلمبراطور الرومانى وقد أضيؼ إليو في العصر الرومانى قاعة أسا
ـ وتمت زخرفة الصالة في عصر كؿ مف فيسياف وتراجاف وىادريات وآخر 40)كموديوس( 

ـ عمى الجدار الغربي لممعبد 250 – 249نقوشيا ترجع لعيد اإلمبراطور دكيوس حوالي سنة 
ة ما بيف عاـ عاـ عمى فترات منفصم 400أي أف ىذا المعبد استمر في بناءه وزخرفتة خبلؿ 

 ـ 250عاـ  –ؽ.ـ  181

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 الو المعبد

ـ تقريبًا مف نير النيؿ ويتعامد 100يقع معبد اسنا عمى الضفة الغربية لنير النيؿ عمى بعد 
ـ تقريبًا عف مستوى األرض 9رأسيًا عميو عمى محور واحد وتنخفض أرضية المعبد بعمؽ 

 .الحديثة لمدينة اسنا وينزؿ إليو بسمـ حديث

نيبوت اما اآللة خنـو فقد  –المعبد لعبادة اإللو خنوـ مع كؿ مف زوجتو منحيت خصص ىذا 
مثؿ برأس كبش وجسد إنساف ويعرؼ باسـ اإللو الفخرانى أو خالؽ البشر مف الصمصاؿ وباسـ 

 .خنـو رع سيد اسنا

أما اآللية منحيت فقد مثمت برأس أنثى األسد ويعموىا قرص الشمس وجسد أنثى وتشبو اآللية 
 .خمت ليذه القوةس

أما اآللية نيبوت الزوجة الثانية لخنوـ ويعنى اسميا سيدة الريؼ وقد مثمت بييئة أدمية عمى 
 .شكؿ سيدة يعمو رأسيا قرص الشمس بيف قرنيف وىي ىنا تشبة اآللية ايزيس في ىيئتيا

 وصف معبد اسنا

معبد اسنا عبارة عف صالة مستطيمة الشكؿ ذو واجية ذات طراز معمارى خاص بعمارة المعابد 
ـ 13اسطوانة بارتفاع  24المصرية القديمة في العصرى اليونانى والرومانى ويحمؿ سقفيا 

 .ومزخرفة بنقوش بارزة ذات تيجاف نباتية متنوعة

في مصر عمى وجو العمـو مف حيث وتعتبر ىذه القاعة )الصالة( مف أجمؿ صاالت األعمدة 
تماثؿ النسب وطريقة نحت تيجاف أعمدتيا وبقائيا في حالة جيدة مف الحفظ وتتميز واجية 
المعبد بحوائط نصفية أو ساترية لكى تستر المعبد وتحافظ عمى أسرار الطقوس التي كانت 

بكؿ سجؿ  تؤدى بداخمو وقسمت جدرانو الداخمية والخارجية إلى سجبلت أو صفوؼ أربعة
منظر متكامؿ بذاتو وتمثؿ مناظر المعبد بصورة عامة المموؾ البطالمة في الجدار الغربي 
واالباطرة الروماف في ىيئات فرعونية وىـ يقدموف اليبات والقرابيف والزىور المقدسة اللية 

 (ايزيس –صخور  –سوبؾ  –نيبوت( وآلية أخرى مثؿ )ميف  –منحيت  –خنوـ )المعبد 



 

 

 

 

 

 

الداخمية لممعبد تتعمؽ أغمبيا بالديانة والعقيدة في تمؾ الفترة وتتكوف مف مؤلفات دينية  والمناظر
ونصوص عف خمؽ العالـ وأصؿ الحياة باإلضافة إلى التضرعات والتراتيؿ الدينية وأعياد اإللو 
خنوـ ومناظر فمكية ومناظر تأسيس المعبد ومناظر سحرية تمثؿ صيد وقتؿ األرواح الشريرة 

 .ة األعداءوىزيم

 أىم مناظر المعبد

يبدأ المعبد بواجية ذات طراز معمارى شاع في العصور المتأخرة يعرؼ باسـ األعمدة المتصمة 
أو الحوائط النصفية ويحمى الجزء الجنوبي مف الواجية بمناظر تمثؿ خروج اإلمبراطور 

حورس  –تحوت  – )تيتوس( في ىيئة فرعونية مف قصره حامبل رموز إليية أربعة لئللو "خنوـ
أنوبيس " الو التحنيط ثـ يميو منظر يمثؿ عممية تطيير اإلمبراطور بواسطة االلييف حورس  –
تحوت بأواني التطيير وبعبلمات الحياة أماـ اإللو خنوـ ثـ منظر قيادة إليّي الشماؿ  –

 .اطوروالجنوب لئلمبراطور إلى داخؿ المعبد والناحية الشمالية تمثؿ مناظر تتويج اإلمبر 

في الواجية الغربية )مدخؿ المعبد القديـ( نجد في اعبلىا منظر رئيسى يمثؿ اإللو خنوـ برأس 
كبش وجسد إنساف بالزي اإلليي داخؿ قرص الشمس سيد اسنا ويعني ىذا المنظر أف اإللو 

 خنـو محمي مف قبؿ اإللو رع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 معبد دندرة
ميبل( شماؿ األقصر  140سبعيف كيمو مترًا )المعبد البطممّي الواقع عمى بعد حوالي 

فى دندرة ىو واحد مف أفضؿ اآلثار المحفوظة حفظًا جيدًا فى مصر. وىو جدير حقًا بالزيارة. 
فى كب إلى الموقع وىى تغادر باكرًا العديد مف الفنادؽ فى األقصر تقدـ رحبلت عمى المرا

مف األقصر ورغـ نظاـ المرافقة الذي  . أما القيادة الصباح وتعود في المساء مف نفس اليوـ
. وعمى بعد ثبلثيف كيموا  يفرضو األمف المصري فيي ممتعة وتأخذ المرء عبر عدة قرى مثيرة

ميبل( شماؿ األقصر عمى الضفة الغربية تقع قوس المعروفة قديمًا بػ أبولينوبوليس  18مترًا )
ميبل(  25واحد وأربعيف كيمومترًا )بارفا. وبيا مسجد رائع مف القرف الثاني عشر. وعمى بعد 

شمااًل تقع ِقفط وفى القديـ "كوبتوس" عند فـ وادي الحمامات. وىى واحدة مف الدروب الرئيسية 
لى مناجـ ومحاجر تبلؿ البحر األحمر.  إلى البحر األحمر وا 

فى الزمف الماضي كانت ِقفط مركزًا تجاريًا عظيمًا ومنزال لئللو )ِمف(. فى القرف و 
َبيـ السير فميندرز بيتري عمى  التاسع عشر كانت أيضًا موطف القفطييف وىـ عماؿ أثريوف درَّ

ميبل( شمااًل تقع قنا. وىى  37حفر المواقع األثرية المصرية. عمى بعد اثنيف وستيف كيمومترًا )
تنا عاصمة المحافظة. وىنا نعبر جسرًا جديدًا إلى الضفة الغربية مف النيؿ قبؿ أف نواصؿ رحم

ميبل( شمااًل إلى دندرة. ودندرة المعروفة قديمًا بتنترة سماىا  12إلى عشريف كيمومترًا أخرى )
اليونانيوف تنتيرس. وىي موقع ممتد بمقابر تعود إلى عصر األسرات األولى. وكانت عاصمة 
اإلقميـ السادس فى مصر. وأشير صروحيا ىو معبد حتحور المحاط داخؿ صور عظيـ مف 

قدـ( ويبمغ  33متر ) 10قدـ( ويبمغ سمكو  943×910متر ) 290×280مبف الطوب ال
متر. والمعبد محاط بعدد مف األبنية األخرى بما فى ذلؾ معبد إيزيس. ومنازؿ  10ارتفاعو 

الميبلد البطممية والرومانية وكنيسة قبطية وبحيرة مقدسة. فمتمِش إذًا خبلؿ البوابة العظيمة التى 
اجاف فى القرف األوؿ الميبلدي إلى فناء مفتوح عبر بيت الوالدة الروماني بناىا دوميتياف وتر 

والكنيسة القبطية عمى اليميف. بدأ معبد حتحور فى القرف األوؿ قبؿ الميبلد واستمر العمؿ بو 
قبؿ الميبلد. وقد ُبِني فوؽ بقايا معابد سابقٍة عميو. بعضيا قد يوِغؿ تاريخو  20إلى  54مف 

 الدولة القديمة، وأخرى شيدىا تحتمس الثالث ورعمسيس الثاني ورعمسيس الثالث.فى القدـ إلى 

وقد عثر عمى اسـ بطميموس الثاني عشر في الجزء الخمفي مف المعبد. وىو أوؿ جزء   
بني فى العصر البطممّي. ولكف الكثير مف الخراطيش فى المناظر الجدارية ُتِركت خاوية. 



 

 

 

 

 

 

االستقرار السياسي فى ذلؾ الوقت مما جعؿ الفنانيف غير واثقيف  ويرجع ذلؾ فيما يبدو إلى عدـ
مف كتابة اسـ بعينو. أكثر العمؿ رغـ ذلؾ قد تـ فى عيد الممكة كميوباترا السابعة التى حكمت 
دفو ليس مف سبيؿ المصادفة؛ فاألوؿ  واحدا وعشريف عاما. التشابو فى خطط معبدي دندرة وا 

لكف عمى مقياس أصغر، ويعكس العبلقة الحميمة بيف كما ىو واضح نسخة مف اآلخر. و 
حتحور المعبودة فى إسنا وحورس المعبود فى إدفو وطقوسيما. واجية المعبد رائعًة حقًا. يبمغ 

قدما( بستة عواميد ذات رؤوس  41متر ) 12.5قدما( ويبمغ ارتفاعيا  114مترا ) 35عرضيا 
تفصميا جدراف ستائرية مذيمة ومدخؿ  حتحورية عمى شكؿ شخشيخات موسيقيٍة تسمى سسترا.

ميبلدية. وىى تعمف أف  35مركزي. مف فوؽ، ثبلثة سطور مف نص يوناني كتبيا الروماف فى 
المعبد كاف لئلمبراطور تيبريس قيصر أغسطس الجديد ابف أغسطس اإلليي، وفي والية 

 البرايفيكتوس يولوس افيميوس فبلكوس وآخريف.

  الدىميز 

عشر عامودًا عمى شكؿ شخشيخة تمؤل الدىميز اليائؿ. وألف المعبد فى بالداخؿ ثمانية 
حالة حفظ جيدة وبسقفو الذى لـ يمس، فإف الطريقة التى تضاء بيا غرفاتو تكاد تكوف مطابقًة 
تمامًا لتمؾ الطريقة التى كاف ُيضاء بيا فى العصور القديمة. وتبلعب الضوء والظبلؿ عمى 

ؿ درامي لذلؾ. المناظر عمى الجانب األيسر مف الجدار األمامي األعمدة فى الدىميز ىو مثا
تظير اإلمبراطور مرتديا تاج مصر الدنيا وىو يغادر القصر إلتماـ المراسـ بالمعبد. ويطيره 
حورس وجحوتي. ثـ تقوـ عدة أرباب بتتويجو. ىذه المناظر تتواصؿ عمى الجدار األيمف مف 

ندرة ويكرسو لحتحور. عمى الجانب األيمف مف الجدار الدىميز، حيث يضع الممؾ خطة معبد د
األمامي يرتدي اإلمبراطور تاج مصر العميا ويقدمو مونتو وآتوـ إلى حتحور. الصور العديدة 
لمممكية واألرباب عمى العواميد حيث يقدـ الممؾ القرابيف إلى األرباب تعرضت ألعماؿ تخريب، 

الموقع. ولكنيا ُتظير بوضوح الضخامة القميمة  وربما بيد المسيحييف الذيف كانوا يشغموف
واالستدارة المميزة لمصور اآلدمية فى الفّف البطممي. السقؼ مزيف تزيينًا بمناظر فمكية تشتمؿ 
عمى ربة السماء نوت وعبلمات لمبروج وديكانز. مف وراء الدىميز قاعة عواميد صغيرة بصفيف 

نحو غير عادي قواعد العواميد مصنوعة مف مف ثبلثة أعمدة ُتسمى قاعة المناظر. وعمى 
الجرانيت بينما أساطينيا وتيجانيا مصنوعة مف الحجر الرممي. عمى الجدراف يظير الممؾ أماـ 

 صور لحتحور وتسمى ىنا بابنة رع وحورس والطفؿ إييي المعروؼ أيضا بػ حر سـو توس.



 

 

 

 

 

 

كس اتجاه عقارب الساعة مف المناظر عمى الجدراف فى النصؼ األيمف مف القاعة تُقرأ فى ع 
المدخؿ إلى الباب الخمفي. ومثؿ تمؾ التي فى الدىميز تعالج إرساء األسس والبناء وتكريس 
المعبد لحتحور. المناظر فى النصؼ األيسر مف القاعة تُقرأ فى اتجاه عقارب الساعة مف 

ر مف الجدار المدخؿ وتظير الممؾ وىو يقدـ المعبد إلى حتحور وحورس. عمى الجانب األيس
الخمفي يقدـ بتاح الممؾ إلى حتحور وحورس وابنيما حر سوـ توس الذى ييز شخشيخًة فى 
احتفاء. تقع ستة غرؼ صغيرة حوؿ قاعة العواميد ويتبيف اليدؼ منيا مف المناظر عمى 
جدرانيا. فى كؿٍّ يقدـ الممؾ القرابيف إلى حتحور. الزينات الفضية فى الغرفة عمى اليميف 

ابيف السائمة مف الماء فى الغرفة الثانية. البخور فى الغرفة األولى عمى اليسار والمواد والقر 
الغذائية فى الغرفة الثانية. الغرفتاف الخمفيتاف كانتا تستخدماف لتخزيف ما يحتاجو المعبد. مف 
 وراء قاعة العواميد حجرتاف أماميتاف تقؼ الواحدة منيما وراء األخرى. األولى تسمى قاعة

 القرابيف وقد كانت تغمؽ بباب ىائؿ ذي ضمفتيف مف الخشب والمعدف. 

المناظر عمى جدرانيا تظير الممؾ وىو يقدـ القرابيف أللية دندرة. عمى جانبي الغرفة 
األمامية األولى سبللـ تصعد بؾ إلى سقؼ المعبد الذى نصفو فيما يمي. الغرفة األمامية الثانية 

بسمسمة مف الغرؼ الصغيرة التى كانت بيا ثياب وزينة االلية.  قاعة التاسوع اإلليي محاطة
الغرفة األولى عمى اليسار عمى سبيؿ المثاؿ تسمى غرفة الكتاف أما تمؾ التي عمى اليميف فيي 
الكنز. وبالمشى إلى الكنز واالنعطاؼ يسارًا نتجو إلى فناء صغير فى ظيره سمـ يصعد إلى 

ػ واعبت. وكانت ىنا ُتؤدى المراسـ التى تضـ حتحور واإللو دار العبادة الطاىرة المعروفة ب
الشمسي فى عيد ميبلدىا وفى رأس السنة الجديدة. يقدـ الكينة القرابيف فى الفناء الصغير 
وىؤالء يظيروف عمى جدرانيا بتفاصيؿ رائعة. والمراسـ كانت تتضمف مواكب آلية مف مصر 

ف. وىي تظير فى الواعبت. الربة نوت مصورة عمى العميا عمى اليسار ومصر الدنيا عمى اليمي
السقؼ. "ارجع إلى الغرفة األمامية الثانية" تقع إحدى عشرة غرفة أخرى حوؿ محيطيا وفى 
المركز يستقر الييكؿ، الكرسي العظيـ الذى كانت تحفظ فيو مراكب حتحور وحورس وحر سـو 

يزيس. وىذا ىو الجزء األقدس مف المعبد. وال يحؽ ألحد الوصوؿ إليو سوى الممؾ  توس وا 
والكاىف األعظـ وفى أياـ قميمة فقط مف كؿ عاـ. عمى جوانب أبواب الييكؿ يقدـ الممؾ المرايا 
إلى حتحور. وفي الداخؿ يقدـ البخور أماـ قاربيا وحورس ادفو وحر سـو توس. الغرؼ 

ت المعبد. فى تمؾ الجانبية كانت تستخدـ كدور عبادة لعدة أرباب وكذلؾ كغرؼ تخزيف لمعدا
قدـ( لحتحور كاف يقطف فى  6الواقعة وراء الييكؿ مباشرًة إنساف طويؿ مذىب طولو متراف )



 

 

 

 

 

 

تجويؼ عموي فى الجدار الخمفي الجنوبي. فى أرضية الغرفة مباشرًة إلى يميف غرفة تمثاؿ 
ية حتحور يقع مدخؿ يفضي إلى واحدة مف الخبايا االثنى عشرة تحت األرض. وىذه ليا أىم

نظرًا لعمارتيا وأيضا لجدرانيا المنقوشة والممونة بألواف ساطعة. إذ إنيا ال تزاؿ فى حالة جيدة 
مف الحفظ وتصور القطع الطقسية المختمفة المخزنة بالداخؿ. وفى إحدى الخبايا يظير الممؾ 

 بيبي األوؿ مف الدولة القديمة وىو يقدـ تميثيبًل إلى حتحور. 

  السقؼ

رة ىو كنز البد مف زيارتو. خِذ السبللـ المؤدية مف الدىميز األوؿ. سقؼ معبد دند 
السبللـ عمى الجانب األيسر تأخذؾ مباشرًة إلى السقؼ. أما تمؾ التي عمى اليميف فتأخذؾ 
بصورة حمزونية إلى أعمى. وىى نفس السبللـ التى استخدميا الكياف القدامى فى عيد السنة 

بمناظر لممواكب الكينوتية صاعديف عمى السبللـ حامميف تماثيؿ  الجديدة وجدراف السبللـ مزينة
حتحور لبلحتفاالت فوؽ السقؼ أو نازليف بعد إتماـ المراسـ. سقؼ المعبد مبنّي عمى عدة 
مستويات. يعتمد عمى ارتفاع الغرفة الواقعة أسفؿ منو. فى الركف الخمفي األيمف الجنوبي 

عامودًا برؤوس حتحورية حوؿ محيطو. وقد بني الغربي يستقر كشؾ صغير بو اثنى عشر 
لبطميموس الثاني عشر، وباألصؿ كاف بو سقؼ مقبب بديع مف الخشب. نحو مقدمة المعبد 
يقع ىيكبلف مكرساف ألوزوريس. وكاف يعتقد أف أوزوريس مدفوف فى دندرة مف بيف عدة أماكف 

سقؼ إحدى ىذه اليياكؿ ببروج واالحتفاؿ بوفاتو وبعثو كانت أحداثًا منتظمة ىنا. وقد زيف 
 1820بيضاوية منقوشة عمى نحو جميؿ. واألصؿ قد أخذ إلى متحؼ الموفر في باريس فى 

وقد ركبت نسخة مف الجبس فى مكانو. وفى غرفة مجاورة يظير منظر أوزوريس راقدًا عمى 
ؿ سرير وتسميو حتحور. ايزيس عمى صورة طائر تحمؽ فوقو مستعدة لتمقي بذرتو لكى تحم

بحورس. تقطع كتؿ السقؼ قنوات صرؼ ضحمة معدة ألخذ مياه المطر وتوجيييا إلى فتحات 
 تصريؼ ليا رؤوس آساد، موضوعة عمى فترات فوؽ الجدراف الخارجية لممعبد. 

أسفؿ كؿ الصرؼ مباشرًة عامود رأسي مف النصوص السحرية ينساب عميو الماء 
ات القوية. وىذه مناظر رائعة لمجموعة دندرة الجاري مكتسبا قوة سحرية مف تماسو مع الكمم

والصحراء المحيطة والحقوؿ مف السقؼ. والبد مف قضاء بضع دقائؽ لبلستمتاع بيا قبؿ 



 

 

 

 

 

 

النزوؿ. األوجو الخارجية مف جدراف المعبد تظير ثانيًة الممؾ وىو يضع خطة المعبد ويضع 
 أحجارة األولى ويكرسو لحتحور.

 خارج المعبد 
خمفي تقؼ كميوباترا وابنيا قيصروف فى منظريف أماـ حتحور وأرباب عمى الجدار ال

أخرى. خمؼ المعبد يقؼ معبد صغير لػ إيزيس مبني مف قطع أخذىا اإلمبراطور أغسطس مف 
لى الجوار بحيرة مقدسة حافمة باألشجار وىى صغيرة ولكنيا  مباٍف سابقًة كانت فى الموقع. وا 

يقع بيت والدة روماني كبير يسار الباب الرئيسي فى الجدار فاتنة. بالعودة أماـ معبد حتحور، 
المحيط. وقد ُبني فى عيد أغسطس وزيف فى عيد تراجاف وىادرياف. وكاف مكرسا لػ حر سـو 
توس ابف حتحور وحورس. تصور المناظُر بالداخؿ ميبلد حر سوـ توس وتظير صورًا لئللو 

بالزواج والوالدة. بجانب بيت الوالدة الروماني  ِبس الذي لو شكؿ قـز ورأس أسد والذي لو عبلقة
نجد بقايا كنيسة قبطية ترجع إلى القرف الميبلدي الخامس. وُيعتقد أنو كاف ىناؾ خمسوف ألؼ 
راىب يأتوف ىنا سنويًا لبلحتفاؿ بعيد الِفصح. بيف الكنيسة ومعبد حتحور يقع بيت والدة آخر 

ثبلثيف وحظي بإضافات طواؿ العصر البطممي. وقد بدأ فى عيد نيكتانيبو األوؿ مف األسرة ال
ُىجر عندما شؽ الفناء األمامي لمعبد حتحور خبلؿ جدرانو. تصور المناظر ميبلد حر سـو 
توس وفى أماكف أخرى فى سور معبد حتحور تقع بقايا مباٍف رومانية أخرى مف الطوب وآثار 

 المدينة القديمة.
 
 
 
 


