متحف الأق�صر
القومى

النــــــــ�ص لـــ  :كريـــ�ســـــــتيــان البـــــــالن

مواعيد املتحف:

 املواعيد ال�شــتوية :من � 9صباحاً �إىل  3ومن  4بعد الظهر �إىل ال�ساعة  9م�سا ًء املواعيد ال�صيفية :من � 9صباحاً �إىل  3ومن  5بعد الظهر �إىل ال�ساعة  10م�سا ًءخالل االعياد الر�سمية اال�سالمية يفتح املتحف ابوابة
من ال�ساعة � 9صباحاً �إىل ال�ساعة  4بعد الظهر

موجز الت�سل�سل التاريخى و �أهم فرتات حكم امللوك
الدولة القدمية
زو�سر ) 2611-2630ق.م(.
خوفو ) 2565-2590ق.م(.
خفرع ) 2473- 2558ق.م(.
منكاورع ) 2473-2490ق.م(.
�أونا�س ) 2323 – 2353ق.م(.
الدولة الو�سطى
منتوحتب الثانى ) 2013-2064ق.م(.
�أمنمحات الأول ) 1964-1994ق.م(.
�سيزو�سرتي�س الأول ) 1919-1964ق.م(.
�سيزو�سرتي�س الثانى ) 1873–1881ق.م(.
�سيزو�سرتي�س الثالث ) 1854-1872ق.م(.
�أمنمحات الثالث ) 1809–1853ق.م(.
الدولة احلديثة
�أحم�س ) 1518-1543ق.م(.
حتتم�س الأول ) 1483-1496ق.م(.
حت�شب�سوت ) 1457 – 1479ق.م(.
حتتم�س الثالث ) 1424-1479ق.م(.
حتتم�س الرابع ) 1387–1397ق.م(.
�أمنحتب الثالث ) 1348–1387ق.م(.
�أمنحتب الرابع – �أخناتون ) 1331-1348ق.م(.
توت عنخ �آمون ) 1329-1339ق.م(.
�سيتى الأول ) 1279-1290ق.م(.
رم�سي�س الثانى ) 1279-1290ق.م(.
رم�سي�س الثالث ) 1153-1185ق.م(.
رم�سي�س التا�سع ) 1078–1105ق.م(.
ع�صر الإنتقال الثالث والع�صر املت�أخر
حريحور ) 1074-1080ق.م(.
باندجم الأول ) 1055-1070ق.م(.
ب�سو�سن�س الثانى ) 945-959ق.م(.
�أو�سركون الثانى ) 850-874ق.م(.
نكتانبو الأول ) 362-380ق.م(.

الع�صر اليونانى – الرومانى
بطليمو�س الأول ) 305-323ق.م(.
بطليمو�س الرابع ) 205-222ق.م(.
بطليمو�س التا�سع ) 107-116ق.م(.
كليوباترا ال�سابعة ) 30-51ق.م(.
�أدريان ) 138-117م(.
�أنطونيو�س بيو�س ) 161-138م(.
�سيبتيمو�س – �سيفريو�س ) 211-193م(.

�إلـــ�ى اكـــتــ�ش�ــــــاف تــراثـــــنـــ�ا

متحـــف الأقــ�صر القــومــى

�شيء من التاريخ
يعترب متحف الأق�صر القومى من املتاحف التى تتميز برثاء وتنوع جمموعاتها
الأثري���ة ،فهو ثالث �أكرب متحف بعد املتحف امل�صرى بالقاهرة ومتحف النوبة
ب�أ�س���وان .مت �إفتت���اح املتحف فى  16دي�سمرب  1975بح�ض���ور ك ً
ال من ال�سيد

الـرئي�س /حممـــد �أنـــــور ال�سادات – رئي�س جمهورية م�صر العربيــة وال�سيد

الـرئي�س /فاليــرى جي�سكار دى �ستان – رئي�س فرن�سا فى ذلك الوقت ،وذلك
بع���د �أربع���ة ع�شر عاماً من العم���ل ال�شاق والذى بد�أ ع���ام  1962حتت �إدارة
املهند�س امل�صرى /حممود احلكيم وت�صميم املعمارى امل�صرى ال�شهري /وي�صا

عبد النور.

وقد �صمم متحف الأق�صر خ�صي�صاً لإحياء تراث مدينة طيبة القدمية والتى
عرفه���ا الفراعنة ب�إ�سم «وا�ست» ،كما خ�ص�صت م�ساحة تبلغ  8400مرت مربع
من حديقته ليعر�ض بها هى الأخرى بع�ض من �آثار الأق�صر على مر الع�صور

«�أى منذ ع�صر ما قبل التاريخ وحتى بداية الع�صر العربى»� ،أما املتحف نف�سه
فيعر����ض ب���ه جمموعة جميلة من الآثار التى متث���ل خمتلف ع�صور احل�ضارة

امل�صرية القدمية.

الدولة الو�سطى ( 1797 – 2137ق.م)
يرج���ع تاريخ الفن املعروف حتى الآن فى مدينة

طيبة �إىل ع�صر الدولة الو�سطى ،حيث �إت�سمت

املدين���ة من���ذ ذل���ك الوق���ت بتميز فن���ى جدير
بالإهتم���ام وم���ن املعرو�ضات الت���ى ترجع لهذه

الفرتة:

متثال رائع للمل���ك «منتوحتب الثالث» فى �شكل
�إله املوتى «�أوزيري�س» والذى مت العثور عليه فى
معب���د «�إرمن���ت»

بال�ب�ر الغرب���ى.

ويعت�ب�ر «منتوحت���ب الثالث» ابن املل���ك ال�شهري
«منتوحتب الثان���ى» والذى حكم م�صر ملدة �إثنتا

ع�ش���ر عاما» ف���ى الفرتة م���ن «2001 – 2013

ق.م» ،غ�ي�ر �أنه للأ�سف مل جند له من الآثار �إال
عدد قليل من اللوحات.

وجهان مميزان من الأ�سرة الثانية ع�شر ،الأول للملك
«�سنو�س���رت الأول» جنده ممث ً
ال عل���ى هيئة جزء من

عم���ود �أوزيرى من احلجر اجل�ي�رى امللون .وقد عرث

علي���ه فى ميناء معبد الكرن���ك� ،أما الثانى فهو عبارة

ع���ن ر�أ�س م���ن اجلرانيت الوردى للمل���ك «�سنو�سرت
الثال���ث» عرث عليها بالكرنك �أي�ضاً وقد نحتها الفنان

امل�صرى بكل واقعي���ه حيث يظهر على وجهه مالمح

احلزم وال�صرامة.

الدولة احلديثة ( 1070 – 1580ق.م)
جن���د فى نف�س هذا املمر م���ن املتحف لوحة

كب�ي�رة م���ن اجلرانيت عرث عليها ف���ى الفناء

الأول ملعبد �آمون ،وحتكى ق�صة �إنت�صار امللك

«كامو����س» عل���ى الهك�سو�س وه���م �شعب من
�أ�صل �أجنبى غزا م�صر ملا يقرب من قرن من

الزمان ،غ�ي�ر �أن الإنت�صار احلقيقى وحترير
البالد ق���د حتقق بعد عدة �سن���وات على يد

املل���ك «�أحم����س» م�ؤ�س����س الدول���ة احلديثة،
وميك���ن ل���زوار املتحف التع���رف على
مومي���ا�ؤه فى قاعة عر����ض املومياوات

داخل املتحف.

ومن �أ�شهر ملوك الدولة احلديثة امللك
«حتتم����س الثال���ث» ،وذل���ك الفرعون
امل�ص���رى الذى قاد ما ال يقل عن �أكرث

من  14حملة ع�سكرية فى �آ�سيا وخلده
متثال���ه اجلميل امل�صن���وع من ال�ش�ست
الأخ�ضر والذى ع�ث�ر عليه فى خبيئة
الكرنك.

وم���ن نف����س املعب���د جن���د
نق����ش ميثل امللك «�أمنحتب

الثان���ى» اب���ن «حتتم����س
ً
ممث�ل�ا ف���ى هيئة
الثال���ث»

ريا�ضي���ة مفتخ���راً بقدراته

البدني���ة؛ فنجده يقف على

العجلة احلربية ويتدرب على رماية الأ�سهم على
هدف من النحا�س.

يحت���وى متح���ف الأق�ص���ر القوم���ى �أي�ض���اً على

جمموع���ة من القطع الأثري���ة التى ترجع للع�صر
املرم���وق للمل���ك «�أمنحت���ب الثالث» م���ن الأ�سرة
الثامن���ة ع�شر منها لوحة جداري���ة متثله مع �أمه

امللك���ة «مومتوي���ا» عرث عليها باملق�ب�رة رقم 226
بجبانة طيبة ,ومتثال �آخر من الألب�سرت ميثله مع
الإله «�سوبك» بر�أ�س مت�ساح وعرث عليه فى قرية

دهم�شة بالقرب من �أرمنت.

وعن���د احلديث ع���ن ع�ص���ر «�أمنحت���ب الثالث»
يج���ب �أن نتذك���ر �أح���د �أهم كب���ار املوظفني
و�أخل�صه���م وهو احلكيم «�أمنحتب بن حابو»
املعم���ارى املتميز ال���ذى كان ميثل فى و�ضع

الكاتب و�إليه يعود الف�ضل فى ت�صميم وبناء

جزء كبري من معب���د الأق�صر ومعبد تخليد

الذك���رى اخلا����ص باملل���ك فى ال�ب�ر الغربى
وال���ذى مل يتبق منه �سوى متث���ا ّ
ىل الواجهة

امل�شهوران با�سم متثا ّ
ىل «ممنون».
ً
وق���د حكم م�ص���ر خلف���ا للمل���ك «�أمنحتب

الثال���ث» ابنه «�أمنحت���ب الرابع» املعروف
با�سم «�إخناتون» والذى ترك مدينة طيبة

بعد � 6سنوات من حكمه وتوجه �إىل م�صر

الو�سط���ى مع عائلته حي���ث �أ�س�س مدينة
«�آخت �آتون» �أو «تل العمارنة حالياً».
ت���رك امللك خالل �إقامته فى مدينة طيبة
العدي���د من القطع الأثرية التى والتى من
�أهمها متثالني مه�شمني للملك نف�سه ،عرث

عليهم���ا فى معبد الإحتفاالت اخلا�ص به
�ش���رق الكرنك وهناك �أي�ضاً
ج���زء م���ن حائط مل���ون من

احلجر اجل�ي�رى يبلغ طوله
 17،20م�ت�ر وارتفاع���ه 3
�أمت���ار وق���د ق���ام الأثري���ون
برتميم���ه وعر�ض���ه بالطابق

العل���وى مبتحف الأق�صر مل���ا به من مناظر

غاي���ة فى الأهميــ���ة ،تعك�س مظاهر احلياة
الدينية )عبادة �آتون( والدنيوية )احلرفيني
وهم يعملون( فى ع�صر �إخناتون.

وفى �إحدى اخلزائن الزجاجية جند غطاء

لإح���دى الأوانى الكانوبية للملكة «تويى» �أم
املل���ك رم�سي�س الثانى والت���ى توفيت �أثنـاء

حكم���ه وقد ع�ث�ر على ه���ذا الغط���اء عام
 1973ف���ى مقربتها رقم  80بوادى امللكات

�أثناء �أعمال التنقي���ب والرتميم التى قامت

بها البعثة امل�صرية الفرن�سية امل�شرتكة.
يوج���د باملتحف �أي�ض���اً جمموعة من القطع

الأثري���ة الت���ى متت �إ�ستعارته���ا من املتحف
امل�ص���رى بالقاه���رة وترج���ع لع�ص���ر املل���ك

«ت���وت عنخ �آم���ون» ال���ذى مت العث���ور على
مقربته فى الرابع م���ن نوفمرب � 1922أثناء

�أعم���ال التنقيب الت���ى كان يقوم بها الأثرى

الإجنليزى ال�شهري «هوارد كارتر» فى وادى

املل���وك .وم���ن �أ�شهر ه���ذه القطع ر�أ�س بقرة من اخل�ش���ب املذهب وقرون من
النحا�س وهى متثل الإلهة «حمت – ورت» �شكل من �أ�شكال «حاحتور»

جناح االكت�شافات

مت تخ�صي����ص جن���اح خا�ص مبتحف الأق�صر القومى لعر����ض �أهم اكت�شافات
الدولة احلديثة والتى عرث عليها باخلبيئة التى وجدت فى اجلانب الغربى من

فناء «�أمنحتب الثالث» مبعبد الأق�صر فى الثانى والع�شرين من يناير .1989
وت�ض���م ه���ذه اخلبيئة جمموعة من �أروع التماثيل امللكي���ة ومتاثيل الآلهة يبلغ

عدده���ا حواىل  26متثال تعك����س جميعها روعة الفن
امل�ص���رى الر�سمى القدمي ومتيزه فى الدولة احلديثة.

وم���ن �أهم هذه القطع املعرو�ضة الآن فى هذا اجلناح
متثال املل���ك «�أمنحتب الثالث» من حجر الكوارتيزيت

ال���وردى يبلغ �إرتفاعه مرتان ون�صف والتمثال مو�ضوع
عل���ى حمفة وميثل املل���ك مبالمح �شاب���ه وميثله وهو
واقف���اً ومم�سكاً بلفائف بردى ف���ى يديه ،ويوجد هذا

التمثال على ميني املدخل الرئي�سى للمتحف.

مت عم���ل تو�سع���ة ثاني���ة للمتحف فى ع���ام  2004لي�ضم

جمموع���ة �أخرى من القطع الأثرية �شديدة التميز ومنها
جمموع���ة متثل املل���ك املح���ارب «حور حم���ب» وزوجته

«موت-جنمت» ومتثال للوزير «نب-رع» قائد قلعة «زاوية

�أم الرخ���م» عل���ى ح���دود م�صر الغربية ف���ى ع�صر امللك
«رم�سي�س الثانى».

وم���ن الآثار املعرو�ضة فى هذه التو�سع���ات �أي�ضاً مومياء

للمل���ك «�أحم����س» ط���ارد الهك�سو�س ومومي���اء �أخرى قد
تكــون للمـلك «رم�سي�س الأول» والتى
مت ا�سرتداده���ا م���ن متح���ف «مايكل

كارلو�س» ب�أطالنطا «الواليات املتحدة
الأمريكية» عام .2006

الع�صور املت�أخرة
من الآثار املعرو�ضة مبتحف الأق�صر والتى ترجع

للع�ص���ور املت�أخرة ،هناك لوحة زيتية من القما�ش
م���ن الع�ص���ر الرومانى «الق���رن الثان���ى والثالث
ق.م» ومتث���ل �شخ�صاً متوف���ى .ومن نوع املالب�س،

ميك���ن القول �أنه قد يكون �شخ�صية حربية رفيعة
امل�ستوى من هذا الع�صر .وهناك �أي�ضاً جمموعة

م���ن )الأوان���ى القي�شان���ى( املتمي���زة والت���ى م���ن

�أ�شهره���ا «الطب���ق الأزرق املزين بزهرة اللوت�س» ب�ي�ن برعمني ،وقد مت العثور
عليه مبعبد الكرنك ويرجعه اخلرباء �إىل القرنني الرابع �أو اخلام�س امليالدى

�أى الع�صر القبط���ى .كما توجـد بع�ض البالطات واللوحات اجلنائزية املزينة

بالنقو�ش ور�سومات احليوانات وترجع �إىل

الع�صر املت�أخر )القرنني ال�ساد�س وال�سابع

املي�ل�ادى( وعرث عليها ف���ى نف�س الأنحاء.
وجمموع���ة �أخرى م���ن الأوان���ى الفخارية
متع���ددة الأ�شكال وخمتلف���ة الأحجام منها

«طب���ق غائر عليه ر�سم ن�سر �أثناء طريانه»

ترج���ع �إىل القرن الرابع ع�شر «الع�صر اململوكى» وقد عرثعليه �أثناء عمليات
التنقي���ب واحلفائ���ر التى تتم حالياً حول طري���ق الكبا�ش فى الأق�صر ويعك�س
هذا املنظر بلوغ الفن ذروة �إبداعه فى هذا الوقت.

�إىل اكت�شاف تاريخ مدينة “�آمون-رع”
ترتب���ط الآث���ار والقط���ع الأثري���ة املعرو�ضة مبتح���ف الأق�صر ارتباط���اً وثيقاً
بالتاريخ الطويل واملرموق ملدينة «�آمون – رع» ،ويبد�أ تاريخ املدينة فى ع�صور
متقدمة جداً حيث وجدت �آثار لإنا�س كانوا ي�سكنون
جبال طيبة فى ع�صور ما قبل التاريخ «البالو�سني –

النيوليت���ك» ) 5000 – 120000ق.م( حي���ث جمعت

�أ�سط���ح املرتفع���ات الواقع���ة على جانب���ى نهر النيل
حينذاك قبائل بدائية ملا وجد بها من حماجر لقطع

حجر ال�صوان.

ومل تك���ن مدينة طيبة فى الدول���ة القدمية « 2700
ق.م» �س���وى قري���ة �صغ�ي�رة يعم���ل �أهله���ا بال�صي���د
والزراع���ة ،وم���ع بداية الدول���ة الو�سطى
ب���د�أت تزداد �أهمية مدين���ة طيبة و�أ�صبح

الإل���ه «منتو» هو الإل���ه الرئي�سى للمدينة
وكان���ت له مق���ار عديدة للعب���ادة� ،أحدها

ف���ى الكرنك والآخرين ف���ى طود و�أرمنت
ومدامود .ولقد �ساعد «منتوحتب الثانى»

وال���ذى حكم حواىل  51عاماً خالل الأ�س���رة احلادية ع�شر على زيادة �أهمية
املدين���ة ومازالت بقاي���ا معبده اجلنائزى على الرب الغرب���ى للنيل تخلد ذكراه
وبالق���رب من معبده �أقام���ت امللكه حت�شب�سوت معبدها املعروف با�سم «الدير

البح���رى» .ومع بداي���ة الدولة احلديثة ،احتل الإله «�آم���ون -رع» مكان الإله

«مونتو» وعال �ش�أن مدينة اجلنوب التى �إرتفعت و�أ�صبحت العا�صمة ومركزاً

للن�ش���اط و�إنتعا����ش ونه�ض���ة كبرية .و�أقيمت به���ا مبان عظيم���ة منها :معابد

الكرن���ك والأق�ص���ر التى يرج���ع بناء
اجل���زء الأكرب فيه���ا �إىل هذا الع�صر
مثله���ا مثل �أغلب املبانى التى مازالت

موجودة على الرب الغربى.

وعندما ب���د�أت ال�سلط���ة امللكية فى

الإنهي���ار ع���ام  1070ق.م ،و�شه���دت

طيبة العديد من ال�صراعات الداخلية
والثورات مل ي�سل���م الأمر �أي�ضاً فيما
بعد من نوبات من الغزو اخلارجى .

وف���ى الع�صر الرومان���ى ،حتول معبد
الأق�صر �إىل ثكنات ع�سكرية وعندما

�إنته���ت احل�ض���ارة امل�صري���ة القدمي���ة حت���ول العديد م���ن املعاب���د �إىل �أديرة
وكنائ�س.

ب���د�أ ظه���ور امل�ساج���د ف���ى �أنحاء

مدينة الأق�ص���ر مع دخول الإ�سالم
م�صر وم���ن �أ�شهرها «جامع ال�شيخ

�أب���و احلجاج الأق�صرى» هذا الوىل

امل�سل���م ال���ذى ذاع �صيته فى العامل
العرب���ى و�شيد ل���ه م�سج���داً �أعلى
فن���اء معبد الأق�ص���ر وي�أتى لزيارته

الآالف كل ع���ام للإحتف���ال مبولد

هذا ال�شيخ امل�سلم التقى واملعروف
با�سم مولد «�سيدى �أبو احلجاج».

) (2009كتابة  :كري�ستيان لوبالن -
ترجمة �إىل العربية  :جيهان زكي
حقوق الت�صوير  :فيليب مارتينيز�،آالن بيلود ،فران�سوا جوردون ،يو ماجنولد،
يان رانتييه
MAFTO/CNRS
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