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معبد �آمون رع بالكرنك

�شيء من التاريخ

يغط���ى موق���ع الكرنك ال���ذى �سوف ن���زوره م�ساحة تقرب من �سبع���ة فدادين.
ويع���د ه���ذا املوقع بدون �أدنى �شك من �أكرب املجموعات الأثرية فى العامل ،فهو
ي�ض���م جمموعة من املعابد واملقا�صري التى �شي���دت للعديد من الآلهة امل�صرية
القدمية.
ويعترب املعبد املكر�س لعبادة الإله �آمون – رع� ,إله مدينة طيبة ,هو �أكرب معابد
هذه املجموعة.
فقد كان الإله �آمون  -رع بالن�سبة للم�صرى
الق���دمي هو الإل���ه «اخلفى» خال���ق احلياة
وال���ذى يج�سد هب���ة احلياة ،وه���و جت�سيد
لهب���ة اخلل���ق وكان ي�صور عل���ى �شكل رجل
يعل���و ر�أ�س���ه ت���اج بري�شت�ي�ن ر�أ�سيتني ،وفى
�أحيان���اً �أخرى كان ي�أخذ �شكل جدى �أو وزه
�أو حت���ى ثعب���ان ويعترب هذا ف���ى احلقيقة
جت�سيد عابر للإله.
�ش��� ّكل �آم���ون -رع م���ع زوجته الإلهة م���وت وابنه الإله خن�س���و ثالوث طيبة فى
الكرن���ك ،وكان لكل واحد ف���ى الثالوث معبد به جمموعة م���ن الكهنة يقومون
بالإ�شراف على الطقو�س و�أرا�ض زراعية خا�صة به تكفل �سد احتياجات املعبد
والكهنة املقيمني به ،و�أي�ضاً ور�ش عمل وخدم وعمال .
ا�شته���رت جمموع���ة �آم���ون  -رع
الدينية ف���ى ع�صر الدولة احلديثة،
�أى ف���ى القرن اخلام����س ع�شر قبل
املي�ل�اد « 1070 – 1580ق.م» ،
برخائها وغناها.
ويج���ب �أن تع���رف �أن املعب���د الذى
�ستدخله الآن مل يكن م�سموحاً للعامة بالدخول �إليه فى عهد الفراعنة رغم �أنه
مكان خم�ص�ص للعبادة مثله ممثل الأماكن الدينية احلالية (امل�ساجد ،الكنائ�س
واملعابد اليهودية) والتى يرتدد عليها العامة.

فق���د كان م�سموحاً للملك وكبري الكهنة فقط بدخوله واللذان كانت وظيفتهما
الرئي�سية هى احلفاظ على التوازن بني العاملني الدينى والدنيوى.
يجب �أن تعرف �أي�ضاً �أن قدماء امل�صريني كانوا يقومون ببناء املعبد من الداخل
�إىل اخل���ارج �أى م���ن النقطة الأكرث قدا�سة «قد����س الأقدا�س» وبعد ذلك كانوا
يقوم���وا بعملي���ة جتميل قلب قد�س الأقدا�س ،فيبن���ون حوله �أفنية �شا�سعة بها
�أعمدة و�أروقة و�صروح.
ومن املالحظ ان العديد من فراعنة م�صر القدمية فى الكرنك قد �شاركوا فى
بناء وت�شييد هذا املعبد العظيم وتنمية جماله �أى جمال «�آمون – رع».
الآن؛ �سوف نبد�أ الزيارة بالعودة بعجلة الزمان للخلف:

ال�صرح الأول والفناء الأول
ك�شف���ت عمليات احلفائ���ر والتنقيب منذ
ع���دة �أعوام عن وجود بقاي���ا ميناء نهرى
�أمام املعبد «ر�صيف « �أو مر�سى للمراكب
النيلي���ة مدف���ون و�سط تر�سيب���ات طمى
الني���ل على م���دى مئ���ات الق���رون .وفى
الوقت احلاىل ن�ص���ل عن طريق « طريق
الكبا�ش « �إىل ال�صرح الأول.
ه���ذه البوابة ال�ضخمة التى يبل���غ عر�ضها  113مرتاً والتى بد�أ ت�شييدها �أثناء
حك���م الأ�س���رة الثالثني �أى حواىل القرن الرابع قبل املي�ل�اد والتى مل ت�ستكمل
ولذلك مل يتم تزيينها بالزخارف.
يفتح هذا ال�صرح على فناء وا�سع حماط ب�أروقة ذات �أعمدة .وفى و�سط هذا
الفن���اء هن���اك بقايا ك�شك �شيده امللك النوبى «طاهرق���ا» من الأ�سرة اخلام�سة
والع�شرين ومل يتبق منه �سوى عمود واحد فقط.
ج���ذب هذا العمود انتباه �سكان القرى املجاورة
للكرن���ك فى الع�صر العرب���ى فحولوه من جمرد
بقايا لعمود �إىل �أ�سطورة؛ ف�أ�صبح هذا العمود
ف���ى الأ�سط���ورة مغ���زل للملك���ة «�سمنجوم���ة»
املجهولة الهوية والتى كانت عمالقة ويقال �أنها
كانت ت�سكن املعبد.
وف���ى احلقيقة ،مل يكن هذا الك�ش���ك �إال مكاناً
ي�سرتي���ح فيه كهنة �آمون حاملني مركبه املقد�س
والتى كانت ثقيلة الوزن.

وعل���ى الي�س���ار م���ن ال�ص���رح الأول� ،شيد امللك
�سيتى الثانى �أحد ملوك الأ�سرة التا�سعة ع�شرة
ث�ل�اث مقا�صري لثال���وث طيبه وقل���ده فى ذلك
امللك رم�سي�س الثالث من الأ�سرة الع�شرين وقام
ببناء املقا�صري الثالثة فى داخل مبنى �آخر على
مي�ي�ن ال�ص���رح الأول وي�أخذ ه���ذا املبنى �شك ً
ال
م�صغ���راً للمعب���د امل�ص���رى وزين املل���ك مدخله
بتماثيل ل�شخ�صه على هيئة �إله.

ال�صرح الثانى و�صالة الأعمدة
فق���د ال�صرح العديد من �أحج���اره مما جعله يبدو
ف���ى حال���ة �سيئة ج���داً ،ويزي���ن مدخل���ه بتمثالني
للملك رم�سي�س الثانى ومل يبق منهما �سوى متثال
فى اجلهة الي�سرى وي�صل طوله �إىل  15مرتاً وبني
�ساقى التمثال يوج���د متثال �صغري وهو لبنت من
بنات الفرعون وهى ترتدى تاجاً ذا ري�شتني.

�أما عن ال�صال���ة الكبرية التى �ستدخلها الآن فهى
عبارة عن غابة من الأعمدة وي�صل طول كل عمود
فيه���ا �إىل  20مرتاً .ويدخ���ل النور �إىل �أركان هذه
ال�صال���ة عن طري���ق نواف���ذ موجودة �أعل���ى الرواق
الرئي�س���ى لها ،حيث ت�سق���ط �أ�شعة ال�شم�س لت�ضىء
املناظ���ر الرائع���ة املنقو�شة على اجل���دران ،و�شكلت
تيج���ان �أعمدة ال���رواق الرئي�سى عل���ى �شكل زهرة
اللوت�س املتفتحة نظراً لإنغما�سها فى ال�ضوء املبا�شر
بينما تيجان الأعمدة اجلانبية وعددها  122عموداً
تظ���ل تيجانه���ا مغلقة ال�ش���كل لع���د تعر�ضها ل�ضوء
ال�شم�س.

يعترب بهو الأعمدة فخر �أعمال امللك �سيتى الأول وابنه امللك امل�شهور رم�سي�س
الثان���ى « 1212- 1279ق.م» وي�ص���ل طول به���و الأعمدة �إىل  102من الأمتار
وعر�ضه���ا  53م�ت�راً وحتتوى عل���ى  134عم���وداً يبلغ طول �أعل���ى عامود فيها
 21م�ت�راً .وعل���ى جدران بهو الأعمدة ميكننا �أن منت���ع �أنظارنا ب�أحلى النقو�ش
اجلداري���ة من الع�صر الفرعونى ،وهى مناظر للملك وهو يقدم القربان وي�ؤدى
الطقو�س املختلفة مثل التبخري والتطهري �أمام ثالوث طيبة ،وهناك �أي�ضاً نقو�ش
ت�صف فقرات من احتفال الأوبت وهو
م���ن �أ�شهر الإحتف���االت الدينية والتى
ت�ص���ور انتق���ال �آم���ون  -رع فى موكب
مهيب من الكرن���ك �إىل معبد الأق�صر
وهن���اك �أي�ض���اً احتف���ال �آخ���ر يعرف
باحتف���ال ال���وادى اجلمي���ل يخرج فيه
�آمون  -رع لزيارة الرب الغربى.

من ال�صرح الثالث �إىل قلب املعبد
فيما يلى بهو الأعمدة ف�إنه من ال�صعب على غري املتخ�ص�صني فهم تكوين معبد
الكرنك ،فقد كان هناك �صرح ثالث يكون بوابة املعبد فى عهد امللك «�أمنحتب
الثالث» من الأ�سرة الثامنة ع�شر» ولكن للأ�سف مل يبق منه �إال القليل.
تف�ص���ل هذه البوابة الآن بني بهو الأعمدة وفناء �صغري ويحده من جهة ال�شرق
�صرح���اً �آخ���ر «ال�ص���رح الرابع» وقد �شي���د فى عهد امللك حتتم����س الأول والد
امللكة حت�شب�سوت.
وق���د ق���ام هذا املل���ك �أي�ضاً بت�شيي���د ال�صرح اخلام�س ال���ذى مل يبق منه �سوى
حط���ام احلج���ارة وامل�سلتان اللت���ان مل يبق منهما �إال واحدة فق���ط ن�ستطيع �أن
نراها الآن ويبلغ طولها 21و 80مرتاً وهى مزينة بخراطي�ش امللك.
وقد ق���ام ك ً
ال من حت�شب�س���وت وحتتم�س الثالث
ببن���اء «ال�صرح ال�ساد�س» والذى يقع حالياً خلف
ال�صرح اخلام�س وفى املحور الغربى  -ال�شرقى
ق���د �أقامت امللكة �أي�ض���اً بالإ�ضافة �إىل امل�سالت
فن���اء مربع يت�س���م بوجود �أعل���ى م�سلتان مب�صر
وقام���ت ب�إهدائهم���ا للإل���ه �آم���ون -رع ومل يبق
منهم���ا �س���وى م�سلة فى اجله���ة ال�شمالية ويبلغ
طوله���ا  30و 34م�ت�راً .وق���ام حتتم����س الثالث
بتغي�ي�رات هند�سي���ة فى ه���ذا البن���اء واختتمه
بال�ص���رح ال�ساد����س وال���ذى يعترب �آخ���ر بوابات
املعبد على املحور الغربى  -ال�شرقى.
ون�ص���ل الآن �إىل فن���اء قد����س
الأقدا����س والذى يتمي���ز بوجود
11
عمودي���ن م���ن حج���ر اجلرانيت
ومنقو����ش �أعل���ى كل منهم���ا
الزهرت���ان اللتان كانت���ا ترمزان
لقط���رى م�ص���ر ال�شم���اىل
واجلنوب���ى .ونق�ش���ت بالنق����ش
الب���ارز �صورة زهرة اللوت�س على
العمود اجلنوبى وكذلك �صورة زهرة الربدى على العمود ال�شماىل.
يل���ى ذل���ك قد�س الأقدا�س وه���و غرفة من اجلرانيت ال���وردى نق�شت جدرانها
اخلارجي���ة بنقو����ش دينية جت�سد نقل املركب املقد����س للإله �آمون – رع ويرجع
تاري���خ قد����س الأقدا�س فى و�ضع���ه احلاىل �إىل عهد املل���ك «�أريديو�س» خليفة
«الإ�سكن���در املقدون���ى» وال���ذى �شارك فى تزي�ي�ن دور عبادة �آم���ون فى طيبة.
وي�سب���ق قد�س الأقدا�س فناء وا�سع مفتوح يطلق عليه املتخ�ص�صني فناء الدولة
الو�سط���ى وجت���رى فيه حالياً عملي���ات تنقيب ملعرفة هويته وعم���ا �إذا كان هو
�أ�صل بناء املعبد ونقطة �إنطالقه.

الدين امل�سيحيني كخلوة للتعبد والت�أمل.

و�إذا م���ا تقدمن���ا نح���و اجله���ة
ال�شرقي���ة ,جند هن���اك مبنى كبري
يرجع لعهد املل���ك حتتم�س الثالث
ويعرف بـ «�صالة االحتفاالت» وهى
الت���ى كانت تق���ام فيه���ا الطقو�س
الديني���ة املختلفة تعبداً للإله �آمون
– رع و�أطل���ق عليه امل�صرى القدمي
كلمة «الق�صر»  .وا�ستخدمه رجال

وحتك���ى هن���ا �أي�ضاً الأ�سط���ورة املتداولة فى القرى املج���اورة للكرنك �أن امللكة
العمالقة «�سمنجومة» كانت ت�سكن هذا املكان.
وبني العدي���د من احلج���رات املجاورة
ل�صال���ة االحتف���االت هن���اك واح���دة
ت�سرتعى اهتمامن���ا وتعرف بـ «حديقة
النبات���ات» ,فجدرانه���ا منقو�شة ب�صور
نبات���ات وحيوانات غري م�صرية وغالباً
ما ا�ستوحاها الفنان امل�صرى من البالد
التى فتحه���ا امللك امل�ص���رى «حتتم�س
الثالث» �أثناء غزواته فى ال�شرق الأدنى
القدمي.
وف���ى نهاي���ة الزي���ارة ,نتج���ه مع���اً
�إىل اجله���ة اجلنوبي���ة حي���ث جند
البح�ي�رة املقد�س���ة 120 X 77م
والت���ى كان الغر�ض منها �أداء جزء
من الطقو����س النيلي���ة الحتفاالت
�آمون -رع.
وبالق���رب م���ن البح�ي�رة ,ك�شف���ت
احلفائر احلديثة عن وجود دكاكني
وم�ساك���ن الكهن���ة .وفى الركن ال�شماىل من البح�ي�رة جند اجلعران الكبري من
اجلراني���ت الوردى ويرجع لع�صر»�أمنحتب الثالث» والذى يجذب �آالف املاليني
من ال�سياح وزائرى املكان والذى ارتبط بكثري من الأ�ساطري ال�شعبية ,وبجواره
اجل���زء العلوى م���ن م�سلة حت�شب�س���وت التى كان���ت قائمة بالقرب م���ن امل�سله
املوجودة حالياً وعليها �أبدع النقو�ش للملك �آمون رع.

اجلانبية�شف ()QV.55
املبانى حر-خب
مقربة �آمون-
وح���ول معب���د الكرنك نرى العديد م���ن املقا�صري والأعمدة هن���ا وهناك ،ومن
�أ�شه���ر مع���امل املنطقة املحيط���ة باملعبد الرئي�سى من الناحي���ة اجلنوبية معبد
الإله���ة «الأم موت» ومعب���د «الإله االبن خن�سو».
وف���ى الناحية ال�شمالية جن���د العديد من املعابد
مثل معبد «الإله منتو» ومعبد «الإله بتاح» والذى
ا�شتهر بوجود الإلهة «�سخمت» والتى تعترب �أ�صل
�أ�سط���ورة الأجي���ال «�أمنا الغولة» ف���ى الق�ص�ص
ال�شعبى .وفى الأطراف ال�شمالية للكرنك هناك
جمموع���ة م���ن املقا�ص�ي�ر الأوزيري���ة والتى يتم
ترميمها فى الآونة الأخرية.
ويتمي���ز الكرن���ك �أي�ض���اً بكون���ه املعبد
الوحي���د ال���ذى ي�ضم متحف���اً مفتوحاً.
ي�ض���م ه���ذا املتح���ف املفت���وح بع����ض
املقا�ص�ي�ر الت���ى وج���دت ف���ى �أنح���اء
متفرق���ة م���ن املعبد فى هيئ���ة كتل من
الأحج���ار وق���ام الأثري���ون واملعماريون
مع���اً بتجميعه���ا ودرا�سته���ا ث���م �إعادة
بنائه���ا فى ه���ذا املكان املفت���وح والذى
ع���رف بـ»املتحف املفتوح» ومن �أهم و�أ�شهر هذه املقا�صري «املق�صورة احلمراء»
الت���ى �شيدتها امللك���ة حت�شب�سوت عرفاناً باجلميل ل���رب الآلهة �آمون – رع ،و»
«�سيزو�سرتي�س» ويليها فى الأهمية رواق امللك «حتتم�س الرابع» والذى كان قد
هدم فور وفاته.

املركز امل�صرى الفرن�سى للدرا�سات حول معبد الكرنك
«»CFEETK

ف���ى ع���ام  1895قام «جا�ستون ما�سبريو» مدير ق�س���م الآثار امل�صرية القدمية
ب�إن�ش���اء �إدارة الأ�شغال بالكرنك .فمنذ ذلك العام ح�ضر العديد من املهند�سني
الفرن�سيني وامل�صريني �إىل املوقع وقاموا بالعديد من �أعمال الرتميم والدرا�سات
ح���ول املوق���ع .واليوم تقوم فرق من املركز الفرن�س���ى لأعمال الكرنك واملجل�س
الأعلى للآثار مبوا�صلة العمل للحفاظ على الرتاث.
وم���ن املالحظ �أن عمليات احلف���اظ والرتميم بطريقة �إع���ادة ا�ستخدام املواد
املوج���ودة باملوق���ع �أدت خ�ل�ال ال�سن���وات الأخ�ي�رة �إىل نتائ���ج �إيجابي���ة .ففى
املتحف املفتوح مت رفع «املق�صورة احلمراء» للملكة حت�شب�سوت وجزء من فناء
االحتفاالت للملك حتتم�س الرابع.

احلفاظ على الرتاث
معبد «�آمون – رع» بالكرنك مدرج على قائمة الرتاث العاملى باليون�سكو كموقع
تراث���ى منذ عام  1979ويحظى بعناي���ة خا�صة وي�شرف املجل�س الأعلى للآثار
عل���ى عملية ترميمه وميكنك �أنت �أي�ضاً امل�ساهمة فى احلفاظ على هذا الأثر
التاريخي ب�إحرتام مايلى:

يجب �أال ت�صعد فوق جدران املعبد وال على الأعمدة.
يجب �أال تكتب على جدران املقابر وال على اللوحات الإر�شادية املوجودة فى
املقربة.
يجب �أن ت�شاهد ولكن تفادى مل�س املناظر وامل�شاهد امل�صورة لأنها �سريعة
التلف
يجب �أال ترمي القاذورات على الأر�ض.

) (2009كتابة  :د .جيهان زكى� ,أ�ستاذ الآثار امل�صرية بجامعة حلوان
مدير عام املنظمات الدولية  -املجل�س الأعلى للآثار
ترجمة �إىل العربية  :د .جيهان زكى
حقوق الت�صوير  :كري�ستيان لوبالن ،فيليب مارتينيز ،جان فران�سوا جو،
يان رانتييه و فران�سوا جوردون
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مت ن�شر هذا الكتيب املوجه لتالميذ املدار�س بف�ضل دعم االحتاد الأوروبي،
جمعية احلفاظ على الرام�سيوم والبنك الأهلي �سو�سيتيه جرنال )  - NSGBالقاهرة (
لومينا للن�شر  -عبا�س خليل  -جمهورية م�صر العربية
توزيع جماين

