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 :الممخص
يمقي ىذا البحث الضوء عمى ابرز األعياد التي ارتبطت بالمموك في مصر 

ق.م( ، إذ إن ارتقاء  0151-0851القديمة إبان عصر المممكة الحديثة )
كانت ميمة جدًا عند العرش وطقوس التتويج وما يرتبط بيا من احتفاالت 

الممك، وذلك لتأكيد قدسيتو، وتميزه عن باقي الناس بإثبات نسبو الدائم الى 
االلية التي تقف دائمًا بجانبو وتسانده، وطالما ان الممك في معتقد أىل 
مصر القديمة ىو أبن االلية ويحمل صفة التقديس فان األعياد الخاصة 

ية فيو أبن االلية التي تكون معو بالممك أيضًا اخذت صفة القدسية الدين
في كل خطوة من خطواتو منذ أن تمنحو شرعية البالد. ومن ىنا سنتحدث 

 عن ثالثة احتفاالت رئيسة وما يرتبط بيا من طقوس.
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Abstract: 

This research sheds light on the most prominent holidays 

that were associated with the kings in ancient Egypt 

during the era of the New Kingdom (1580-1080 BC), as 

the ascension to the throne and the coronation rituals and 

the associated celebrations were very important to the 

king, in order to confirm his sanctity, and distinguish 

him from the rest People prove his permanent lineage to 

the gods who always stand by and support him. As long 

as the king in the belief of the people of ancient Egypt is 

the son of the gods and bears the status of sanctification, 

the feasts of the king also took the religious sanctity of 

the son of the gods who is with him in every step of his 

steps since he gave him the legitimacy of the country. 

Hence, we will talk about three main ceremonies and the 

rituals associated with them. 

 

Keywords: 

Feasts 

ancient Egypt 

religious aspect. 

 

 

©Authors, 2022, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2858 ) 
 

 المقدمة
لقد كانت االحتفاالت الدينية جزء من طقوس الديانة الرسمية في مصر القديمة، 
والمصري القديم لم يكرس حياتو فقط بالجانب العممي وأداره األعمال وانشغالو في تنظيم أمور 

نما أىتم أيضًا بالجانب األخر من حيا تو وىو األقدام عمى الفرح والمرح حياتو اليومية، وا 
والسرور واالبتياج، وىذه االحتفاالت ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالجانب الديني لما ليا من ارتباط 
شديد باآللية، ألن المصري القديم كان يعتقد إن من يسير أمور البالد ويتحكم في ثرواتيا 

ر إنما كان يأتي بفضل ما كان يقدم لتمك ويمنحيا البركة والوفرة ىي اآللية، وىذا الخير الوفي
اآللية من عبادات وطقوس، وطالما أن الممك في المعتقد المصري القديم ىو ابن لتك اآللية، 
فان تمك الخيرات قد ارتبطت بالممك أيضا، ومن اجل أن يؤكد الممك صفتو المقدسة بشكل 

باآللية، وبالتالي  ىي تدخل  مستمر فقد ابتدع عدد من االحتفاالت التي فييا طقوس ارتبطت
ضمن االحتفاالت الدينية، التي حرص الممك والشعب عمى إقامتيا. وفي السياق ذاتو كانت 
االحتفاالت الخاصة بالممك تمعب دورًا ىامًا في حياة أىل مصر القديمة، ألنيم كانوا يخمقون 

ميئة بمظاىر الفرح من الفرص التي تييئ ليم إقامة الوالئم والمآدب، وكانت تمك الوالئم م
 الرقص والغناء.

وقد ترك لنا المصري القديم عمى جدران المعابد، والمقابر الخاصة بالمموك واألشراف 
شواىد عديدة أعطتنا معمومات قيمة عن كثير من التفاصيل والترتيبات الخاصة بتمك 

القديمة تصويرًا ليذه وتعد الدولة الحديثة من أىم الفترات في تاريخ مصر ىذا االحتفاالت، 
 االحتفاالت بمختمف أنواعيا.

والحقيقة ان ذلك الدور المميز لالحتفاالت في حياة أىل مصر القديمة كان دافعًا لنا 
باختيار ىذا الموضوع كعنوان ليذا البحث، والذي سنحاول فيو الكشف عن أنواع تمك 

 لية.االحتفاالت وما ىي الطقوس التي ترافقيا وكيف ارتبطت باآل
 اواًل_ عيد تتويج الممك:

في مصر القديمة كان تنصيب الممك يأتي عمى مرحمتين األول ىو ارتقاء العرش، 
، اما (0)وىذا يسبق مراسيم التتويج، وعادة ما يتم تولي العرش في اليوم الثاني من وفاة الممك

م دفن الممك التتويج الذي عرف بالمصرية القديم) خعونسوت( فأنو يجري بعد اتمام مراسي
السابق والتي تأخذ فترة سبعين يومًا، وكان احتفال التتويج يبدأ خالل الدولة الوسطى مع بداية 
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العام الجديد الذي حدد مع بداية فصل الفيضان، اما خالل الدولة الحديثة كان يبدأ بوالدة 
الثة فصول، عمما انو عمى أساس الفيضان قسم المصري القديم السنة إلى ث،(2)القمر الجديد

األول ىو فصل الفيضان، ويعرف بالمصرية القديمة)آخت( ويبدأ من منتصف تموز حتى 
منتصف تشرين الثاني، والفصل الثاني ىو فصل الزراعة أو الشتاء ويعرف بالمصرية القديمة) 
بروت( ويبدأ من منتف تشرين الثاني حتى منتصف مارس، ومن ثم الفصل األخير الذي 

اد أو الشتاء وبالمصرية القديمة ) شمو( وىذا يبدأ من منتصف مارس يعرف بفصل الحص
حتى منتصف يوليو، وكل فصل من ىذه الفصول قسم عمى أربعة أشير والشير عمى ثالثين 

 .(5)يوم
ومن المرجح ان تسمية الممك أو الممكة لمحكم يتحدد من الصغر، ويكون وريث أبيو  

صغير وتعطيو القدسية أبان حكم الممك الفعمي الذي ما الممك، وتقوم االلية بتنصيب الممك ال
االلو المكتمل او الممك الصالح" وىذا ما " يزال في السمطة، وعادة ما يشار الى األخير باسم

، وضمن ما جاء فيو  (1) ق.م(0181-0811) نقراه في النص الذي يعود لمممك تحتمس الثالث
شو عندما كنت صغيرًا في عشو, لقد انجبني ))أنني أبن )أمون( لقد أمرني بأن أعتمى عر 

من نطفة رغباتو, وعندما كان جاللتي طفال يافعا)أنبو( حينما كنت غالما صغيرا بمعبده, 
,مثل حورس, وعندما حضرت الى الجزء الشمالي (8)كان مظيري يتطابق ب) أيون موت أف(

ببيو االساطين, تجمى أمون في جالل وبياء أفقو, وأضفى البيجة والسرور عمى السماء 
واالرض بضيائو وروعتو وتجمت معجزتو, وتبدى تألقو في عيون البشر مثل ما ظير عند 

لم يتفيموا جيدا مشرق رع...وقام بدوره بداخل بيو األساطين, ولكن الشيود الحاضرين 
مغزى ما يقوم بو, وىو يبحث عن جاللتي في كل مكان وفجأة, لمحني وتعرف عمي فتوقف, 

مقصورة وعندئذ اصدر وحيًا الييًا بشأني, لقد فتح لي ابواب السماء وكذلك ابواب أفقو) 
(, وانطمقت محمقا في السماء مثل الصقر االليي لكي اشاىد وجيو في وناووس االلو

من اجل ان اتعبد في جاللتو. أن رع شخصيًا قد نصبني ممكًا, لقد ارتقيت في السماء, 
جالل وعظمة بفضل التاجين القائمين فوق رأسو, والحية الحامية المثبتة عمى جبيتي, 

 .(6)واخيرًا قام بتتويجي بتيجاني وحرر من أجمي قائمو بميامي ووظائفي((
وضح كيف إن االلو امون قام ونقرأ في نص أخر يعود لمممك تحتمس الثالث ي

)) قد تجميت أمامو بالمقصورة الداخمية في المعبد, وأعمنت بتنصيب الممك أمام أبيو،
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تنصيبي ممكًا عمى القطرين, وفوق عروش" جب" أمام والدي اإللو المكتمل الممك) عا خبر 
 فصل الحصاد()متع دائمًا وأبدًا بالحياة, وفي العام األول بأول أشير فصل الشيمو (7) رع(

في اليوم الرابع منو تقرر اذن ابن الفرعون ) تحتمس( متع بالحياة األبدية قد أصبح ) 
 .(5)خعى( ممكًا((

ن االحتفال بمراسيم التتويج قد ارتبطت بسمسمة من الطقوس ىي:  ىذا وا 
 :أ_طقوس موكب االفتتاح

مرتدي شارات في ىذا الجزء من االحتفال يظير الممك بأبيى صوره من التزين وىو 
الممكية، ويمسك بيد الصولجان، بينما يتموا الكينة الصموات والطقوس الدينية المتوارثة 

، وقد حرص مموك الدولة الحديثة إن يظير الممك عمى رأس موكب (1)والخاصة بمنح العرش
مييب حيث يحمل فيو الكينة تماثيل المموك السابقين، وفي مقدمتيم الممك "مينا" موحد 

" معيد الوحدة ورأس الدولة الوسطى، menthotep1ين، والممك " منتحوتب األول القطر 
 .(01)ق. م( مؤسس الدولة الحديثة 0822_0880") Ahmos1والممك " أحمس

 ب_ طقس التطيير:
كانت تجري عممية تطيير الممك عند مدخل المعبد، حيث يشاىده أبناء الشعب 

احتفالي مييب، ويظير الممك واقفًا ويحيط بو أثنان من والكينة وكبار رجال البالط في موكب 
، ويقومان بسكب الماء بواسطة أبريق (00)الكينة وىما يتقمصان شخصية االلو حورس وست

ويعتقد ان من خالل التطيير يبعث الممك ويولد طاىرا نقيًا  (02)من الذىب عمى جانبي الممك
لزيوت المقدسة، وىذا ربما لحماية ، وضمن طقوس التطيير ىو مسح الممك با(05)من جديد

الممك وجمب االنتصارات، وطرد األرواح الشريرة، وكان يصاحب تمك المسحات التراتيل 
)) ىا ىو قد جاء الدينية، ومن ضمن نصوص مسح الزيت من عصر الدولة الحديثة نقرأ 

ن الزيت الذي يضفى القداسة عمى البشرة, ىا ىي قد حضرت الحماية المنبثقة من اب
ال يمكن ان ينال منو, وال حتى المردة القتمة  (08), ان الدمار الذي تسببو سخمت(01)ايزيس

, لقد تخممت وسائل الحماية ىذه أعماق جسده, ولن ينالو اي اذى, (02)التابعون لباستت
فان االلو االعظم قد تسجد في أعضائو, أيا)سخمت و باستت(, أنقذا فرعون من كل دنس, 

أبة, ومن كافة الكوارث المدمرة خالل العام, أيا حورس فمتحم جسد الفرعون ومن المرارة والك
 .(02)وتمتعو بفيض الحياة((
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ومن طقوس التطيير أيضًا ىي اإلرضاع الطقسي لمممك خالل مراسيم التتويج، أذ 
، وىذا (01)التي تصور بشكل بقرة كما ذكرنا مسبقا (05)يقوم برضاعة المبن من اإللية حتحور

تجديد والدة الممك فضاًل عن حمايتو، وكذلك يعبر رمزيًا عن انتقال الممك من أنسان يعني 
 .(21)عادي الى ممك مختار من قبل االلية

ومن المناظر الخاصة بيذا الطقس ىو منظر لمممكة حتشبسوت خالل تتويجيا وىي 
 .(20)تقوم بعممية التطيير

 ت_ طقس ارتداء التاج الممكي:
بدأ مرحمة ميمة وىي تتويج الممك بالتيجان الممكية من قبل بعد عممية التطيير ت

، ومن ثم يتسمم الممك صولجان الحكم، وقد (25)، والتاج األبيض(22)االلية وىما التاج األحمر
ترك لنا مموك الدولة الحديثة تفاصيل ىذا االحتفال ومن ذلك منظرًا لمممكة حتشبسوت تظير 

بتتويجيا بتاج األحمر الخاص بالشمال، وبحضور االلية  فيو راكعة أمام االلو أمون وىو يقوم
، كما توضح النصوص (21)واجت، والكاىن االكبر)أيون موت أف( من األسرة الثامنة عشرة

)) أبنتي التي جاءت ضمن ىذا المنظر االلية واجت وىي تخاطب الممكة حتشبسوت قائمة
( أن احد اسماء التاج االحمرحبيبة قمبي, حتشبسوت, ىا انت قد تمقيت تاجك, التاج نت)

كالبتو قد تثبتت تمامًا فوق رأسك, وفرعو بامتداده قد خرق السماء, ونيرانو المتأججة 
 .(28)وجيت صوب الجزر((

يظير فيو االلية  (22)ق.م( 0022-0015ونرى منظرًا أخر لمممك رعمسيس الثالث )
"رعمسيس ، واحتفل الممك (22)حور وست وىم يضعان التاج األبيض فوق رأسو

بيذا العيد، حيث صور الممك عمى جدران معبده في مدينة   (25) ق.م(0225-0210)"الثاني
أبيدوس، وىو عمى رأس موكب مييب برفقة موظفي الدولة وكبار رجال البالط، ويظير في 

 .(21)ىذه الصور الممك وىو يتسمم الصولجان وشارات المموكية من قبل اإللو امون
ال يتم تتويج الممك بالتاج المزدوج الخاص بالمممكتين العميا وفي نياية ىذا االحتف

والسفمى، باعتباره ممكا لكمتا المممكتين بعدىا يزود الممك بالشارات والرموز الممكية التي منحتيا 
، وبعد تتويج الممك بالتاج المزدوج تأتي مرحمة اخرى ضمن ىذا االحتفال وىي (51)لو االلية

ية" حيث يكون الممك جالسًا عمى عرشو وتحيط بو اإلليتين نخبت "احتفال المممكة الثنائ
وواجت المتان ترمزان الى مصر العميا والسفمى فااللية واجيت ىي ربة مصر السفمى، وااللية 
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نخبت ىي ربة مصر العميا، ويقوم كاىنين المذان يتقمصان شخصية حورس وست بربط نباتي 
، أي (50)ي تعرف في المصرية القديمة باسم)سما تاوي(البردي والموتس عمى عالمة االتحاد الت

 .(52)اتحاد القطرين
يبدوا ان استخدام رمز توحيد القطرين ىو اشارة الى حكم الممك الجديد، الن في  

اعتقاد اىل مصر القديمة ان البالد تنقسم وتقع في اضطرابات اثناء موت الممك وال تتوحد اال 
 مع بداية حكم الممك الجديد.

 طقس تخميد االسم الممكي:ث_ 
بعد عممية تتويج الممك يتم االعتراف بتنصيب الممك الجديد، فيصدر المرسوم االليي، 

عمى التاسوع العظيم، وفي بعض األحيان يأخذ  (55)ويتم اعالنو وقراءتو من قبل اإللو تحوت
ىذا الدور الكاىن الكبير)أيون موت أف(، ويقوم بعد ذلك بتدوين اسم الممك عمى شجرة 

، ومن ثم تمييا خطوة اخرى وىي الطواف حول الجدار األبيض (51)الخمد)اشد( المقدسة
، أما في نياية (52)ممتمكاتيا، في أشارة  الى ان الممك قد تسمم سمطة البالد وجميع ( 58)المقدس

ىذا االحتفال فيتم اطالق اربعة طيور الى الجيات االربعة إيذانا بتتويج الممك الجديد واعالن 
سمطتو عمى البالد، وعمى أثر ذلك تقدم القرابين شكر وعرفان الى االلية التي شاركت في 

صر القديمة يستبشرون ، حتى ان أىل م(52)تنصيب الممك وتعم االحتفاالت في انحاء البالد
خيرًا زراعيًا عند تتويج الممك، وكان يتوجب عمى الممك الجديد تقديم القربان الى االلية 
الزراعة، السيما االلو مين الو الخصب والزراعة ويفتتح موسم الحصاد، ويقدم أولى ثماره الى 

 (55)االلية
 hb_sd (39)ثانيا: عيد سد 

خاصة بالممك، وقد بدأ االحتفال بو منذ عصر يعد ىذا العيد من اقدم االعياد ال
الممك)مينا( مؤسس االسرة االولى من الدولة القديمة، والممك زوسر احد مموك االسرة 

، اذ كان المموك يحتفمون بو بعد اتماميم الثالثين عاما كاممو من الجموس عمى (11)الثالثة
يحتفل بو في اليوم االول من الشير ، وكان (12)، ويعد بمثابة تتويج الممك من جديد(10)العرش

، وكان سبب ىذا االحتفال ىو تجديد شباب الممك والممكية فضاًل (15)الرابع من فصل الصيف
، وتشير المصادر ان بعض مموك الدولة الحديثة قد احتفموا (11)عن استمرار تأييد االلية لو

ذه المدة عمى االطالق، وىذا بيذا العيد أكثر من مرة خالل فترة حكميم رغم انيم لم يكمموا ى
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راجع ربما الى انيم قد احتسبوا عدد السنين المحددة إلقامة ىذا االحتفال من الوقت الذي 
 .(18)اصبحوا فيو أوليا لمعيد او امراء وارثين لمسمطة

، حيث احتفل (12)ق.م(0115-0128ومن ىؤالء المموك ىو الممك تحوتمس الرابع )
، (12)تفل الممك رعمسيس الثاني بيذا العيد ثالث عشر مرةواح بو مرتين خالل عشر سنوات

)) أعطيت لك وصور عمى جدران معبده المعبود أمون ومن خمفو نص الذي ضمن ما جاء فيو
)) ماليين من الحب سد لألبد عمى عرش وفي نص أخر (15)اعياد الحب سد الخاصة برع((

  (11)اتوم((
ن األولى في السنة الثانية عشر،  والثانية وكذلك الممك أخناتون أحتفل بيذا العيد مرتي

، والى جانب الممك أخناتون قد شاركت زوجتو الممكة (81)في السنة الخامسة عشر والسنة 
نفرتيتي في عيد سد حيث تظير وىي محمولة فوق محفة من قبل موظفين ويحيط بيا رجال 

الممك رعمسيس الثالث ، واحتفل بو (80)البالط الممكي وىي تؤدي مراسيم وطقوس عيد سد
من عيد جاللة  29))العام ، ومن االحتفال االخير نقرأ في أحد النصوص(82) اربعة عشر مرة

الممك رعمسيس الثالث, أول احتفال بيوبيل السد, امر جاللتو بأرسال حاكم مدينة )المقر 
 .(85) الممكي( الوزير "تا" لمقيام بالترتيبات المعتادة, في بيوت يوبيل السد..((

وصورت مناظر ىذا االحتفال بشكل واضح عمى جدران مقابر ومعابد رجال و مموك 
الدولة الحديثة ومنيم معبد الممك) امنحوتب الثالث( ومقبرة كبار رجالو العظماء)خرو_اف( 

 .(81)ومعبد الممك) اوسركون الثاني(
سرات وبحسب األدلة االثارية فأن اصل وفكره ىذا العيد تعود الى عصر ما قبل األ

حيث كان الناس ينظرون الى الممك عمى انو قوة تسيطر عمى الطبيعة، وأصبح من الواجب 
، (88)التخمص منو وقتمو بعد مرور ثالثون عامًا عمى حكمو، واستبدالو بممك اكثر شبابا وقوة 

وذلك حتى ال تتأثر الطبيعة وخيراتيا بكبر سنو، وبالتالي تقل المحاصيل الزراعية ووفرة 
، ولكن صار تغيير في ىذه العادة منذ عصر الدولة القديمة واستمرت الى عصر (82)اجاالنت

الدولة الحديثة، اذ اصبح لمممك ان يجدد شبابو وقوتو وذلك من خالل تأييد االلية لو ومنحو 
 .(82)بركاتيا من خالل ممارسة الطقوس مثل تقديم القرابين والصموات الى االلية

أ بظيور الممك وىو يرتدي معطفا يمف جسمو كمو في ومظاىر ىذا االحتفال تبد
موكب مييب بمشاركة تماثيل االلية، وكان الكينة يتقدمون الموكب ويقدمون القرابين وبعضيم 
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، ثم يقوم الممك بزيارة الى مزارات االلية ويقدم ليا (85)يرفعون رموز االلية ويقدمونيا لمممك
عممية تستغرق يومين، وبعدىا يقوم رجال البالط اليبات الثمينة والقرابين، وكانت ىذه ال

، وكان يتوجب عمى الممك في ىذا (81)وكبارىم بتقديم الوالء والطاعة ويخضعون لمممك
فضال عن اقامة معابد جديدة الى االلية،  (21)االحتفال ان يغير اسمو ويبني لنفسو قصرا جديد

حتى تحقق لو االلية مبتغاه وتؤيد  وكذلك يقدم ليم تماثيل جديدة  في مناسبة ىذا االحتفال
 .(20)حكمو عمى البالد

وفي ضوء االدلة اإلثارية والنقوش التي صورت عمى جدران مقبرة )خرو_اف( من 
عصر الممك امنحوتب الثالث عرفنا ان من ضمن طقوس االحتفال ان الممك يسير في موكب 

الخاصة بالميل وتعرف بالمصرية الى البحيرة المقدسة وفييا ينزل الممك في سفينة الشمس 
القديمة باسم)مسكتت( وىي التي ترمز الى الموت وبعد طوفان الممك حول البحيرة ينتقل الى 
سفينة النيار التي تعرف في المصرية القديمة)معنزت( التي يسحبيا الكينة الموظفين ليذا 

مز الى موت الممك الغرض ويطمق عمييم موظفين سفينة الشمس، وبما ان احتفال عيد سد ير 
واعادة والدتو من جديد، فأن اليدف االساس من أن الممك ينزل الى سفينة الشمس الميمية فيو 
يمثل موتو واتحاده مع الو الشمس المتوفي، وانتقالو الى سفينة النيار كذلك يرمز الى والدتو 

من ىذا النص ، وىذا ما نقراه ض(22)من جديد مثل الو الشمس عندما يشرق نوره في الصباح
))السنة الثالثون الشير الثاني من  الخاص بالممك أمنحتب الثالث الذي ضمن ما جاء فيو

فصل الصيف اليوم السابع والعشرون من حكم جاللة) حور( الثور القوي المشرف مثل 
العدالة معطى الحياة مثل محبوبو)امنحتب( حاكم طيبة معطى الحياة ممك الوجو القبمي 

( ابن الشمس محبوبو)أمنحتب( حاكم طيبة رب العدالة رعي) نب ماعت رع( )والوجو البحر 
معطى الحياة لقد ظير الممك عندما اقيم االحتفال بعيد)سد(, عند باب قصره الكبير المزدوج 
وسمح لألمراء بالدخول الى أيونو, كذلك أقارب الممك الذين كانوا عمى راس الشعب ىم 

الشمس, ومديرو القصر, واالشراف الممكيون فكوفئوا بذىب اقارب الفرعون, وموظفو سفينة 
الثناء في صور طيور وسمك مصوغة من الذىب, ثم صفوا في الموكب) كل حسب درجتو( 
ثم اكموا بعد ذلك خبز االفطار وقربان الفرعون وبعد ذلك أمروا بالذىاب الى بحيرة جاللتو 

ؤخرة السفينة الميل) مسكتت( وامراس ليجدفوا في السفينتين الممكيتين وأمسكوا بأمراس م
مقدمة سفينة النيار)معنزت( ثم جروا الجالس عمى العرش العظيم وقفوا عمى درج سمم 
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عرش جاللتو, وقد عمل ذلك عمى حسب ما في السجالت القديمة, ومنذ القدم لم يحتفل 
 .(25)القوم بعيد)سد( احتفاال يضارع ىذا..((

ير عمى سطح مرتفع يصل الييا بواسطة سممين وكانت تقام لمممك منشأة كالمقاص
ومبان اخرى تحوي عمى غرف لممالبس حيث يرتدي الممك مالبسو ويقوم بتغيرييا في مختمف 

 .(21)مراحل االحتفال، وكانت تسمى) ماليين السنين( وفييا يظير الممك مرتدي التاج
_ ) جري الحبومن ضمن طقوس األساسية في ىذا االحتفال، ىي طقسة تسمى

، حيث يقوم الممك بأطالق سراح ثورًا  قوي البنية ويجري من خمفو  عبر الحقول او (28)(سد
داخل سور قصره، ويرمي الحبل عمى قرنيو، وفي حال فشل ىذه الرمية يقوم برمي حبل اخر 

، وكان الغرض منيا ىو اثبات ان الممك مازال يتمتع (22)عمى قدمي الثور الخمفيتين ألسقاطو
طاقة التي تمكنو من الجري خمف حيوان قوي وسريع مثل الثور، فضال عن امتالكو بالقوة وال

الخصوبة والحيوية، وكان يرافقو الكينة وىم يحممون لواء المعبود "وب واوت" حتى يقوم 
 ،(22)بحماية الممك ومساندتو

 .(25)فعمى معبد الكرنك صور منظرًا لمممكة حتشبسوت وىي تجري خمف ثورا 
ام طقسة رفع عامود الجد مع طقسة الجري واليدف منيا ىو اعادة كذلك كانت تق

، ويمي ذلك (21)والدة الممك وتجدد الحياة، الن عامود جد يرمز الى موت وبعث االلو اوزيريس
رقصة طقسية خاصة بيذا العيد يقوم بتأديتيا الممك امام االلية، وىي جزء ميم في ىذا 

وسيطرتو عمى جميع البالد، ويكررىا مرتان مرة وىو االحتفال فيي تظير قدرة الممك االلو 
يرتدي التاج االبيض ومرة بالتاج االحمر وىو بيذا التاجين يمثل الوجو القبمي والوجو 

، وفي نياية االحتفال كان الممك يحمل في موكب ضخم ويتجو الى معبدي االلو (21)البحري
اسيم النصر االربعة التي يطمقيا حورس وست، ويقوم كاىن من كال المعبدين بتسميم الممك 
 .(20)الممك في الجيات األصمية لمكون لسحق أعدائو وأظيار قوتو

ومن الجدير بالذكر ان احتفال عيد السد لم يقتصر عمى الجانب الرسمي الخاص 
، انما كان احتفااًل عامًا ذات أىمية كبيرة عند المصريين القدماء، ففي اعتقادىم انو (22)بالممك
ايضًا بأعياد النيل، وعندما يقام احتفال عيد السد، فأنو يرضي الو النيل ويستبشر الناس يرتبط 

)) أنتبو الفيضان عظيم في يوبيل خيرًا بقدوم الفيضان، وىذا ما نقراه في النص التالي
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رمسيس الثاني االول,, النير يعمو بالذراع, وال يمكن ألي سد أن يعوقو حتى الجبال 
 .(73)ويعيش مع الطيور البرية(( سيجري فييا السمك

 ثالثا: مظاىر االحتفال بأعياد النصر المرتبطة باآللية:
عمى الرغم من ان مظاىر االحتفال بالنصر في طابعيا العام ىي احتفاالت دنيوية، 
اال إن قسم من طقوسيا ارتبط باإللية، وبالتالي نستطيع وضعيا ضمن طقوس أعياد المموك 

، فقد أىتم مموك الدولة الحديثة بتنظيم أعياد ومواكب النصر، (21)دينيالمرتبطة بالجانب ال
وذلك اثناء عودتيم من الحمالت العسكرية التي يجيزون بيا عمى األعداء في أسيا، ونتيجة 

، (28)لذلك كانوا يقدمون القرابين الى االلية لما انعمت عمييم من القوة والنصر عمى االعداء
ا االحتفاالت الدينية بعد ىذا النصر العظيم، وكان لتمك االحتفاالت لذلك حرصوا عمى اقامة لي

، وىذه (22)أثرا بالغ االىمية في بث روح المعنوية والقتال في نفوس أفراد الجيش المصري
 (.22)االحتفاالت كانت تجري امام الشعب وداخل المعابد

المحاربين الى ارض البالد، وعادة فان االحتفال بالنصر يبدأ مباشرة بعد عودة المموك 
ويكون في استقباليم جموع ابناء الشعب ورجال البالط والكينة، ومن اىم الذين كانوا في 
استقبال الممك بعد عودتو منتصرا ىم حممة )باقات الزىور( التي ارتبطت باالنتصار عمى 

ميا الممك الى االعداء، وعرفت باقات الزىور بالمصرية القديمة باسم) ماح خرو(، وكان يقد
االلية كرمز الى االنتصار وقد تغير شكميا فيما بعد لتصبح عمى شكل حمقات توضع فوق 

))أنت سوف تكون مبرءا ضد أعدائك...  رأس الممك المنتصر، وىذا ما نقراه في ىذا النص
 .(25)مع أكميل النصر الخاص بك((

الفرق العسكرية وىم وكان جموع الشعب يخرجون من المنازل فرحين يتبعون الممك و 
ييتفون بعبارات الشكر واالمتنان الى االلية، وذلك لضمان استمرارىا لتأييد النصر لمممك 

، وكان يكافئ المموك في ىذا االحتفال القادة العسكريين بالذىب إمام حشود من (21)والبالد
كبير، وىذا  ابناء الشعب المحتفمين، وىذه المكافئة كانت تعطى بعد كل انتصار وفي احتفال

، الذي (51)(Ahmes fils Abanaعرفناه من نص عثر عمى جدران مقبرة )أحمس بن أبانا
)) وفي نص اخر, (81)))كوفئت بالذىب سبع مرات أمام االرض قاطبة((ضمن ما جاء فيو

 .(82)وقد منحني ذىبًا, بسبب شجاعتي في حضور كل الناس((



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2811 ) 
 

مق أحيانًا، وأحيانًا أخرى تقام في فناء وقد كانت احتفاالت التكريم تقام في اليواء الط
واسع، وكان يحضر ىذه االحتفال الممك او من ينوب عنو من معاوينو وبعض الموظفين من 
حممة المراوح، وكذلك األميرات الصغيرات مع والدييم، وايضًا وجود الخدم الذين يقومون 

 .(55)المسمحين بالعصى بإحضار العقود واألساور والتقدمات االخرى، وكذلك يوجد الجنود
ومن ضمن طقوس احتفال النصر كان مموك الدولة الحديثة، يقومون بتقديم األسرى 
كقرابين الى االلية، السيما منيم االلو أمون والثالوث الطيبي المقدس، وذلك اعترافًا بفضميم 

ة " في تحقيق االنتصارات خالل المعارك التي كان يخوضيا المموك، وقد نقش نص في مقبر 
أحد مسؤولين شؤون االلو أمون الذي عاش في عيد الممك أمنحوتب  Inn"أننى 
يذكر فيو  (58) ق.م( 0821-0851والممك  تحتمس األول) (51) ق.م( 0851-0880األول)

قيام الممك )تحتمس األول( بحممة عسكرية الى بالد النوبة لمقضاء عمى الكوشيين، وقد تمكن 
الممك من إحضار العديد من الغنائم واألسرى وتقديميم كقربان الى اإللو أمون لدوره في 

ي ,)) اإللو الطيب الذي ضرب النوبيين سيد القوة الذمساندة الممك في تحقيق ىذا االنتصار
سحق االسيويين, صنع حدوده عند قرن األرض أنظر النوبيين من الرؤساء واألسرى قدموا 
كقرابين ألمون, بعد سحق كوش الخاسئة مع إحضار جزية كل البالد االجنبية, التي قدميا 
جاللتو الى معبد أمون, كضريبة في كل عام من أجل الحياة والسعادة والصحة, لممك مصر 

 .(52)العميا والسفمى((
التي وضحت  (52)ق.م(0128-0181كما تؤكد لنا نصوص الممك  أمنحوتب الثاني )

تفاصيل حممتو الى بالد رتنو بعد تحقيق االنتصار قام الممك بتقديم األسرى الى المعبود أمون 
)) تقدم جاللتو وأحضر أسرى نتيجة النصر الذي وىبو ىذا اإللو، وىذا ما جاء في النص 

و, وقدميم جميعًا الى أبيو أمون الذي وىبو النصر وأحضر إليو جزية كثيرين من بالد رتن
 . (55)البالد األجنبية قاطبة((

وبعد االنتصار الذي حققو الممك أمنحوتب الثاني في حممتو العسكرية عمى 
األسيويين، قام بقتل ثمانية من األسرى عمى مركبو وقتل ستة أخرين في طيبة أمام المعبد 

، وعثر عمى منظرًا في معبد (51)اظيار انتصاراتو العظيمة في ىذا االحتفالوكل ىذا من أجل 
الكرنك يصور الممك امنحوتب الثاني وىو يقدم األسرى كيبة أو قربنًا الى المعبود أمون الذي 

،وكان يحتفل بأعياد النصر ايضًا داخل المعابد، وذلك من أجل تقديم (11)أيد وأزر نصره
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ن بالد سوريا كقرابين الى االلية وعادة ما تكون كؤوس من الذىب الغنائم التي أتوا بيا م
 . (10)والفضة فضاًل عن األحجار الكريمة، وكذلك كان يتقرر حكم مصير االسرى

وصور عمى جدران معبد الكرنك منظرًا يعود لمممك سيتي، حيث نرى المعبود أمون 
يقدم ليم الغنائم واألسرى بعد أن جالسًا ومن خمفو االلية موت وخنسو ومن أماميم الممك وىو 

 . (12)حقق نصره عمى أعداءه وذلك بفضل تأييدىم ومساندتيم لو
ومن مموك الدولة الحديثة ايضًا الذين احتفموا بأعياد النصر ىو الممك تحتمس الثالث 
حيث قام بتقديم الغنائم التي جمبيا من بالد سورية نتيجة المعارك التي خاضيا ىناك كقرابين 

المعبود أمون حتى ازدادت ثروة المعابد من خير ىذه الغنائم حتى استطاع الممك تحتمس  الى
من توسيع محاريب معبد الكرنك وزودىا بالحجر الثمين واألواني المصنوعة من الذىب، 

)) وكذلك زين سفينة أمون بمجوىرات ثمينة، ىذا ما نقراه في النص الذي ضمن ما جاء فيو
ه لمعبد والدي)أمون( بمثابة جز من الجزية التي فرضت عمى وقد أىدى كل ما خسرو 

سوريا, أما مجوىرات زوجات ممك قادش الخاسئ فقد أخذت وأستعمميا جاللتي لتجميل 
وفي نص اخر يحدثنا الممك تحتمس الثالث، , (93)السفينة المقدسة لعيد بداية الفيضان((

)) أن جاللتي قد أسس لإللو جاء فيو بأنو اقام عيد النصر الى المعبود أمون، الذي ضمن ما
أمون)عيد نصر( وقد أحتفل بو ألول مرة عندما حل جاللتي بأرض طيبة, من حممتو األولى 
المظفرة في السنة الثالثة والعشرون بعد أن ىزمت السوريين الخاسئين ووسعت حدود 

 .(94)مصر((
و ويمنحو والقوه ونقرا في نص اخر ان المعبود أمون يساند الممك تحتمس في معارك

))أني اعطيتك القوة والنصر عمى البمدان  من اجل انتصاراتو، وىذا ما نقراه في النص
األجنبية كافة, وفي األراضي كافة أقيم مجدك والرعب الذي تثيره, أن الفزع الذي تستشعره 
)النفوس( في حضرتك يصل الى حدود اعمدة السماء االربعة, أني أشيد بييبتك في 

جمعاء, وأنشر صيحة حرب جاللتك, عمى امتداد االقواس التسعة, فأمراء البمدان  االجساد
االجنبية كافة قد تجمعوا في قبضتك, أني أبسط شخصيا الساعدين, وأربطيم من 

 .(95)أجمك((
وتؤكد نصوص معركة مجدو التي انتصر فييا الممك تحتمس الثالث بمساعدة اإللو 

عطائو القوة والشجاعة في  تحقيق النصر عمى االعداء وكيف كان الجيش فرحًا أمون وا 
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)) لقد سار جاللتو قدما في عجمة من مبتيجًا بيذا االنتصار، ىذا ما جاء في النص التالي
الذىب الخالص, مزين بأسمحة لممعركة مثل حورس القوي الذراع إلو الحرب مثل مونتو 

وبي لجيش جاللتو عمى تسمل طيبة بينما كان أبوه أمون يعضد ذراعيو وكان الجناح الجن
الى الجنوب من قينا جنوب مجدو والجناح الشمالي عند شمال غرب مجدو وكان جاللتو في 
المنتصف مع امون كحماية لشخصو في بأس وقوة ست متخماًل, وبعد إحراز النصر في 
معركة مجدو, لقد كان الجيش كمو مبتيجًا وأعطى المديح ألمون من أجل النصر الذي 

 .(96)ألبنو((منحو 
واحتفل الممك تحتمس الثالث في عيد االلو أمون، الذي ذكرناه سابقًا ابتياجًا 

)) أن جاللة ىذا االلو بانتصاراتو وقدم الغنائم كقرابين الى أمون، وىذا ما نقراه في النص
الفخم سار في احتفال ليقوم برحمتو الى مقره الشمالي )االقصر( و ان جاللتي قد أسس لو 
قربانا عظيمة, ليذا اليوم عند المدخل المؤدي الى االقصر وتحتوي خبزا وعجوال وثيرانا 
وطيورا وبخورا وخمرا وكل ىذا تؤلف جزءا من غنائم أول االنتصارات... التي منحنى اياىا 

 .(97))أمون( وقد اىديتو ألجل مأل مخازنو((
من معركة " قادش كما شارك الممك رمسيس الثاني باحتفاالت النصر بعد عودة 

"(kadesh)(15)انتصارات الممك عند عودتو وىو (11)، حيث صورت جدران معبد أبي سمبل ،
يسوق االسرى، وكان في استقبالو أمراء الوجيين القبمي والبحري والكينة وىم يقدمون الزىور 

ك الى )) أىال بعودتكقرابين الى الممك وكان الجميع يرفعون أيدييم ابتيااًل بالنصر قائمين
البالد, لقد انتصرت وفزت وأعداؤك يخضعون لك, ستكون ممكا طالما رع في السماء, لقد 
ثبت رع حدودك وذراعاه من خمفك تحميانك, وفأسك تصيب رأس سائر البالد االجنبية, 
وأمراؤىا يسقطون امام سيفك, حيث شارك الشعب في ىذا االستقبال فشباب المدينة 

عياد وتحموا بالزينة وحمموا باقات الزىور احتفااًل بعودة المنتصرة ارتدو مالبس اال
 .(100)الممك((

يصف لنا النص اعاله ان جميع ابناء الشعب كانوا يشاركون في استقبال الممك، 
وكيف انيم يستعدون ليذا اليوم ويرتدون مالبس خاصة بيذا االحتفال ويتحمون بالزينة 

 ويحممون االزىار مرحبين بعودة الممك.
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وعندما يمر موكب العسكري الخاص بالممك رمسيس الثاني بين منازل الناس كانت 
)) شباب جماىير, عظيمة الجماىير تيرع لتحية الممك والترحيب بو، وىذا ما نقراه في النص

االنتصارات, في مالبس العيد والدىون المعطرة فوق رؤوسيم, وشعورىم موجمة يقفون أمام 
واالغصان, في يوم االحتفال بتشريف رمسيس الثاني منتو البيوت, مموحين بالزىور 

 .(010)القطرين((
وعثر عمى جدران معبد الكرنك نص يوضح لنا مساندة ودعم االلو أمون لمممك 
رمسيس الثاني، وذلك بتحقيق االنتصار من خالل اعطاء الممك القوة في أرض المعركة وبث 

))خذ لنفسك السيف يا أييا في النص الرعب والخوف في صفوف االعداء، ىذا ما نقراه 
الممك القوي إن مقمعتك قد ضربت االقواس التسعة, وأنت قد قطعت اكوام من رؤوس 
الجثث, وقموب اعدائك سقطوا في لحظتو, وأنا قد اعطيت لك قوتك, وأنا أوجدت رىبتك في 

وب قموب النوبيين واألسيويين, وجعمت الخوف منك في كل بمد أجنبي, وخشيتك في قم
 .(012)حكاميم, ورسمت حدودك الى ما تشاء, وذراعك لم يقاومو أحد((

ومن االلية التي أزرت ودعمت المموك في إحراز النصر، ومنيم الممك رمسيس 
، ويوضح لنا نص كيف أن رمسيس monto "(015)الثاني في المعارك ىو االلو "مونتو _ 

في القتال وجمب االنتصارات، وىذا ما  الثاني أستخدم أسمحة االلو التي كان ليا دورًا كبيراً 
)) الممك رمسيس الثاني أشرق كما يشرق االلو رع ) الشمس( وأخذ أسمحة نقراه في النص

األب ) مونتو( سيد طيبة, وقد استل أسمحتو من يده وأعتمى مركبتو الحربية ووجييا الى 
 .(104)قمب المعركة ففر االعداء, وكتب لو النصر العظيم((

روز الممك في ميدان القتال، وىو يشبو نفسو بأبيو اإللو مونتو، وىو فضاًل عن ب
)) يرتدي بكل ما يحتاجو من معدات لخوض المعركة واحراز النصر، وىذا ما نقراه في النص 

عندئذ, تجمى جاللتو وبكل جاللو وعظمتو, كمثل أبيو مونتو, وأرتدى عمى ظيره لوازم 
 .(105)المعركة ((

، (012) الحديثة الذين شاركوا في احتفاالت النصر الممك " مرنبتاح"ومن مموك الدولة 
ق. م( بعد عودتو من المعارك التي خاضيا مع الميبيين، إذ صور عمى  0221_0258)

جدران معبد الكرنك االحتفاالت أثناء عودة الجيش المنتصر الى البالد حيث صور عودة 
اممين معيم الغنائم، وكيف أن كل البالد الضباط والمشاة والفرسان وكل الفرق العسكرية ح
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، وفي قاعة القصر (012)كانت وسط ابتياج عظيم وتعالت االصوات بسبب ىذا االنتصار
الممكي يظير الممك وسط رجال البالط وىم مبتيجين والخدم يصيحون من حولة فرحًا حتى 

سرور ، وعمى جدران معبد الكرنك عثر عمى نص يوضح لنا كيف حدث (015)عنان السماء
وفرح  واحتفاالت بالنصر نتيجة االنتصارات التي حققيا الممك مرنبتاح، الذي ضمن ما جاء 

)) لقد حل فرح عظيم في مصر, ويتصاعد االبتياج والتيميل في مدن البمد المحبوب, فيو 
التي تتحدث عن انتصارات التي احرزىا )مر إن بتاح( كم ىو محبوب األمير المنتصر عمى 

 .(109)ىو عظيم بين االلية, كم ىو فطن صاحب الحل والربط((التحنو, كم 
ومن جانب اخر، ان االلو أمون كان لو دورًا عظيم في تحقيق االنتصار عمى 
عطاء القوة والشجاعة الى الممك مرنبتاح التي بدورىا مكنتو من  االنتصار في  االعداء، وا 

ألعداء أمام االلو أمون الذي قدم لو المعركة، وعند العودة الى البالد قام بسحق مجموعة من ا
سيف النصر، وىذا ما يؤكد عمى دور االلية في احراز النصر، وىذا ما نقراه في النص 

)) بواسطة أمون رع, سيد عروش االرضين تعالى في سالم يا بني يا عظيم القوة, يا التالي
ل بمد اجنبي لقد ) مرنبتاح( المحبوب في مجيئك لقد سحقت البالد االجنبية, وضربتيم ك

سحقت النوبيين, ودمرت البالد األجنبية وأخبات قرص الشمس الذي يوجد متخماًل حدودك 
خذ لنفسك السيف, يا أييا الممك صاحب التيجان المقدسة عظيم القوة, ذا الذراع القوي, 
والذي يسحق أعداءه, أنت قد أحضرت كل البالد األجنبية التي كانت ىاجمت 

 .(110)حدودك((
 ستنتاجاتاال

المعنون ))طقوس أعياد مموك مصر القديمة بعد االنتياء من عرض موضوع البحث 
ق.م(  نكون قد توصمنا إلى جممة من النتائج  0151 -0851وارتباطيا بالجانب الديني )

  -منيا:
امتازت الحضارة المصرية القديمة بكثرة االحتفاالت، السيما االحتفاالت الدينية  .0

المتوفرة فأن بعض من تمك االحتفاالت يعود إلى عصر ما قبل وحسب األدلة 
 األسرات.
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جاءت االحتفاالت الدينية بناء عمى فكر ديني قائم عمى نيل رضا اآللية، وبالتالي  .2
كسب التأثير اإليجابي لتمك اآللية، السيما منحيا الخير والوفرة في اإلنتاج الزراعي 

 ألىل مصر القديمة. 
الدينية بشكل عام كان حضور الممك يعد ركنًا أساسيًا ضمن في كل االحتفاالت  .5

طقوس االحتفال، فالممك ىو أبن اآللية وفق المعتقد المصري القديم وحضوره 
 لالحتفال.

 كانت االحتفاالت تقام في أوقات محددة من السنة وتقام فييا الوالئم وتقديم القرابين. .1
ورت او نقشت حركاتيا عمى جدران كثير من طقوس االحتفاالت الخاة بالمموك قد ص .8

المعابد، وبتالي اعطتنا وصفًا دقيقًا لما كان يجري من طقوس في تمك األزمان، ولعل 
ما زاد من أىمية تمك الصور والنقوش انيا جاءت مثبتة عمى األحجار الصمدة التي 

 بنيت بيا المعابد، بتالي حافظت عمى شكميا الى حد بعيد جدًا.
 االحتفال بأعياد المموك إلى بداية العصور التاريخية.ترجع طقوس  .2
إن طقوس االحتفال بالمموك ىي حالة ابتدعيا المموك من اجل تأكيد قدسية حكميم،  .2

 وبالتالي تقديس الشعب ليم.
اعتقد الشعب بقدسية االحتفاالت المرتبطة بالمموك، كون الممك في معتقدىم ىو ابنا  .5

 لآللية. 
ديثة بين انتصاراتيم العسكرية وبين مساعدة اآللية ليم، ولذلك ربط مموك الدولة الح .1

أقاموا كثيرًا من احتفاالت النصر التي غمب عمييا الطابع الديني، وذلك من خالل 
طقوس تقديم الصموات والشكر والقرابين إلى اآللية في أجواء احتفالية بمشاركة جمع 

 غفير من الناس.
  اليوامش

  
 

                                                 

في مصر القديمة عصر األىرام، رسالة ماجستير الزنكي، انتصار ناجي، األوضاع السياسية واإلدارية (0)
 .12(، ص2111غير منشورة) جامعة بغداد: كمية اآلداب، قسم التاريخ، 

بونيم، ماري انج، الفرعون وأسرار السمطة، تر: فاطمة عبد اهلل )القاىرة: الييئة العامة لشؤن المطابع ( 2)
 .555(، ص2112االميرية، 
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 .585، ص0م(، ج 0151الحضارة المصرية )القاىرة: دار المعرفة الجامعية،(ميران، محمد بيومي، 5)
 .002، ص  2م(، ج 2110(عمي، رمضان عبده، تاريخ مصر القديمة )القاىرة : دار نيضة الشرق، 1)
(

5
ايون موت أف: ىو كبير الكينة في عصر األسرة الثامن عشرة، لممزيد، ينظر: بونيم، ماري انج، (  
 .551ص
 .511يم، ماري انج، الفرعون وأسرار السمطة، صبون( 2)
ق.م( 0818-0821عا خبر ان رع: ىو اسم التتويج لمممك تحتمس الثاني الذي حكم مابين حوالي )( 2)

 .12، ص 2.ينظر: رمضان عبده عمي، تاريخ مصر القديمة، ج
 .12المصدر نفسة، ص( 5)
مصر القديمة) االسكندرية: مكتبة االسكندرية، د ت(، نور الدين، عبد الحميم، مظاىر الترف والتسمية في ( 1)

 .5ص
 . 280م(، ص 0111( الماجدي ، خزعل، الدين المصري) عمان : دار الشروق،01)
( ست: احد اآللية الميمة في مصر القديمة، عد رمزا لمشر والقوة، ىو قاتل اخية اوزيريس في األساطير 00)

بن اوزيرس حتى تمكن في األخير حورس من االنتصار عميو المصرية، ثم دخل في صراع مع اإللو حورس ا
)وىو ما يمثل انتصار الخير عمى الشر(، كان مركز عبادتو في الصعيد وتحديدا في مدينة نوبت)امبوس(، 
لممزيد، ينظر: لوكر، مانفرد ، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، تر: صالح الدين رمضان) 

؛ ميران، محمد بيومي، الحضارة المصرية )القاىرة: دار 080-081(، ص2111 القاىرة: مطبعة مدبولي،
 511-510، ص ص 2م(، ج0151المعرفة الجامعية،

مختار، محمد جمال الدين، تاريخ الحضارة المصرية) القاىرة: مكتبة النيضة، د ت(، ص ( 02)
 .081_085ص
 .88_81( أرمان، ورانكو، مصر والحياة المصرية، ص ص05)
ايزيس: ىي زوجة وأخت اإللو اوزيريس ووالدة اإللو حرس في األساطير المصرية، عبدت بصفتيا ( 01)

عظيمة السحر، حيث وفرت الحماية البنيا حورس من الحيوانات الضارة والمخاطر األخرى، ولذلك ىي تقوم 
 .25-22بحماية األطفال. لممزيد، ينظر: لوكر، معجم المعبودات...، ص ص 

ربة الحرب في مصر القديمة، ويعني اسميا القوة، كانت ترافق الممك في حمالتو العسكرية ( سخمت: ىي 08)
ألجل الن تمنحو النصر.صورت عمى ىيئة أنثى األسد، أو امرأة برأس األسد، ينظر: لوكر، معجم 

 .082المعبودات...، ص 
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دت معبودة محمية حيث كان ( باستت : معبودة مصرية ظيرت عبادتيا منذ العصور التاريخية المبكرة، ع02)
مركز عبادتيا في تل بسطة )قرب مدينة الزقازيق الحالية(.حيوانيا المقدس ىي القطة، اذ ظيرت في عصر 
الدولة الوسطى عمى شكل قطة، وفي عصر الدولة الحديثة صورت عمى ىيئة بشرية برأس قطة، وقد رمزت 

ساطير المصرية، وقد أدمجت مع اإللية سخمت لمقوة، كذلك ارتبطت بالقمر إذ أصبحت عين القمر في األ
؛ بيومي، محمد ميران، 25لوكر، معجم المعبودات...، ص. ينظر: وتفنوت منذ العصور التاريخية المبكرة

 .122، ص2الحضارة المصرية، ج
 .522بونيم، الفرعون واسرار السمطة، ص( 02)
 .88_81( ارمان، ورانكو، مصر والحياة المصرية، ص ص05)

: ىي ربة السماء، ومعنى اسميا بيت اإللو حور، وقد صورت عمى ىيئة بقرة أو بييئة أدمية وعمى وحتحور
 .001رأسيا قرص الشمس مزين بقرني بقرة. ينظر، لوكر، معجم المعبودات...، ص 

 0158_ 5211الزم، أحمد عبد الرضا، المموكية في مصر القديمة دراسة في قدسية العائمة الحاكمة )( 01)
 .005م(، ص2121أطروحة دكتوراه غير منشورة) جامعة بغداد: كمية اآلداب، قسم التاريخ، ق.م( 

 .85مي، االعياد، ص( 21)
 .522بونيم، الفرعون واسرار السمطة، ص( 20)
وممكيا، وتشير االدلة االثارية ان بداية ظيوره كان في ( يرمز ىذا التاج الممكي الى مممكة مصر السفمى 22)

رات، وىو عبارة عن قبعة مستديرة تحيط بالرس ويزينو سمك ممتوي الى عدة دوائر، وعرف عصر ما قبل االس
 Abu Bakr, Untersuchungenبالمصرية القديمة) دشرت( بمعنى االرض الحمراء، لممزيد، ينظر: 

Uber Die Agyptischen kronen (Hamburg :Verlag Augustin,1937)p.25. 
مصر العميا وممكيا، ايضا كان ظيوره الى عصر ما قبل االسرات، ويكون  ( يشير ىذا التاج الى مممكة25)

مخروطي الشكل ويتكون من الجمد والنسيج، وعرف بالمصرية القديمة) ىدت( معناه االبيض، كما ارتدت ىذا 
ة نايل، نيى محمود، الدالالت الرمزية والقيم الفني :التاج بعض من االلية وىم حورس واوزير، لممزيد، ينظر

لتيجان االلية في النقوش المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة ) جامعة حموان: كمية التربية الفنية، قسم 
 .001(، ص2115النقد، 

 551بونيم، ماري أنج، الفرعون، ص( 21)
(

25
 .522المصدر نفسة، ص(  

 .212، ص  2(عمي، رمضان عبده، تاريخ مصر القديمة ،ج 22)
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(، 2101عالم المصريين، تر: ماىر جويجاتي ) القاىرة: المركز القومي لمترجمة، بونييم، ماري أنج، ( 22)
021. 

 .228، ص  2(عمي، رمضان عبده، تاريخ مصر القديمة ، ج 25)
(، ص 0111عبد الفتاح، سيد صديق، اغرب األعياد واالحتفاالت) القاىرة: دار األمين،  ( 21)

 .201_202ص
)30( Frankfort, Kingship and the Gods..,p.107.  

سما: تدل ىذه العالمة عمى التمثيل الرمزي التحاد مصر العميا والسفمى، ورمز ىذا االتحاد ىو الموتس ( 50)
رمز مصر العميا، والبردي، رمز مصر السفمى، وكممة سما تعني الوحدة وىي تكون عمى شكل رئتين والقصبة 

كانو عندما يكون متوجا، لممزيد، ينظر: لوركر، معجم اليوائية، وفي اعمى ىذا الرمز المزدوج يتخذ الممك م
 .52المعبودات...، ص

( تحوت: ىو رب الحكمة والكتابة في مصر القديمة. لممزيد، ينظر: ميران، محمد بيومي، الحضارة 52)
 .525، ص2المصرية، ج

ص  (،0111عبد الفتاح، سيد صديق، اغرب األعياد واالحتفاالت) القاىرة: دار األمين،  ( 55)
 .201_202ص
تعتبر ىذه الشجرة مقدسة عن المصريين القدماء، السيما في منطقة أون وفي الغالب تظير في معبد ( 51)

المعبودة حتحور  بمدينة دندرة، وفي اعتقادىم ان ىذه الشجرة تمثل جميع جوانب اسرار الحياة الطبيعية 
اىل مصر القديمة، لممزيد، ينظر: تيبو، والمعنوية لمكون، فضال عن انيا تمثل نشأة الكون عند كينة 

 .212_52موسوعة االساطير والرموز..، ص
الجدار االبيض: ىو سور الذي شيده الممك ) مينا( حول العاصمة منف، وقد اتخذ مينا من منف  ( 58)

 .088عاصمة لمصر في عصر الدولة القديمة ، لممزيد، ينظر: راشيو، الموسوعة الشاممة...، ص
 .182، ص0(، ج2110ضان عبدة، تاريخ مصر القديم ) القاىرة: دار نيضة الشرق، عمي، رم( 52)
 .008الزم، أحمد عبد الرضا، المموكية في مصر القديمة، ص( 52)
 .282الماجدي، خزعل، الدين المصري، ص( 55)
سبيا اختمفت اآلراء حول أصل كممة السد، فبعض الباحثين ينسبيا الى المعبود ست، والبعض االخر ين( 51)

الى ذيل الحيوان الذي يعرف باسم سد، وىو حيوان من فصيمة الكالب النابية، بينما يرى البعض االخر ان 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2885 ) 
 

                                                                                                                                        

، 2كممة سد تشير الى قطعة من المالبس، لممزيد من التفاصيل حول تمك اآلراء ينظر: نور الدين، الديانة،ج
 .055ص
 .081(، ص0115القاىرة: مكتبة مدبولي، صموئيل، نسيم، االثار المصرية في القاىرة والجيزة) ( 11)
ىورنج، اريك، اخناتون وديانة النور، تر: محمود ماىر طو) القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، ( 10)

 .11(، ص2101
 .081صموئيل، نسيم، االثار المصرية، ص( 12)
 .201النوبي، االعياد، ص( 15)
 .082الدينية في العصور الفرعونية، ص عزت، سوزان محمد، دراسة مظاىر االحتفاالت ( 11)
 .020تشرني، ياروسالف، الديانة، ص( 18)
 .015، ص  2(عمي، رمضان عبده، تاريخ مصر القديمة ،ج 12)
 .081_085زايد، عبد الحميد، مصر الخالدة، ص ص( 12)
العصر عبد الباسط، محمد أمام صالح، نقوش بوابات معابد طيبة منذ بداية الدولة الحديثة حتى ( 15)

 .011(، ص2102المتأخر، رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة جنوب الوادي: كمية االثار ، قسم االثار، 
 المصدر نفسة( 11)
 .020ميران، الثورة االجتماعية، ص( 81)
 .21(، ص0112سامسون، جوليا، نفرتيتي، تر: مختار السويفي ) القاىرة: عربية لمطباعة والنشر، ( 80)
 .011، محمد، نقوش بوابات معابد طيبة، صعبد الباسط( 82)
 .11حسن، صبا عبد الكريم، الحياة اليومية ، ص( 85)
(، 0112ألدريد، سيريل، أخناتون، تر: أحمد زىير أمين ) القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، ( 81)

 .22ص
االىرام، رسالة ماجستير ( الزنكي، انتصار ناجي، االوضاع السياسية واالدارية في مصر القديمة عصر 88)

 .18(، ص2111غير منشورة) جامعة بغداد: كمية اآلداب، قسم التاريخ، 
؛ أميز، محمود، في تاريخ الشرق االدنى القديم)دار النيضة 051، ص2ميران، الحضارة المصرية،ج( 82)

 .025_022(، ص ص2101العربية، 
 .11ىورنج، اريك، اخناتون وديانة النور، ص( 82)
 .12الحياة اليومية، ص حسن،( 85)
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 .501المرعي، االحوال االجتماعية، ص( 81)
 .51، ص8حسن، سميم، مصر...، ج( 21)
صالح، عبد العزيز، حضارة مصر القديمة وأثارىا ) القاىرة: الييئة العامة لشؤن المطابع االميرية، ( 20)

 .221، ص0(، ج0122
 .22مي، االعياد، ص( 22)
 .10، ص8حسن، سميم، مصر..،ج( 25)
 .51مي، االعياد، ص( 21)
( حسن، ليمى عبد القادر، رحالت الصيد لمموك الدولة الحديثة، اطروحة دكتوراه غير منشورة) جامعة 28)

 .252(، ص2112الزقازيق: المعيد العالي لحضارات الشرق، قسم الحضارة المصرية، 
 .2(، ص2112ة: مكتبة الشروق، حواس، زاىي، االلعاب والتسمية والترفيو عند المصري القديم) القاىر ( 22)

)67( Frankfort, Kingship and The Gods…,p87 
(، 2101بونييم، ماري أنج، عالم المصريين، تر: ماىر جويجاتي) القاىرة: المركز القومي لمترجمة، ( 25)

 .022ص
االعمى نوبمكور، كريستيان ديروش، رمسيس الثاني، تر: فاطمة عبد اهلل محمود) القاىرة: المجمس ( 21)

 .122، ص0؛ عمي، رمضان عبدة، تاريخ مصر القديم،ج508(. ص2118لمثقافة، 
 ,Frankfort؛82(، ص0125فخري، أحمد، االىرامات المصرية) القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية، ( 21)

Kingship and the gods…,p85. 
 .015؛ نور الدين، الديانة، ص020الزم، أحمد، المموكية في مصر، ص( 20)
 .20االلية...، ص( الحسيني، مجتمع 22)
 .285كتشن، كنت، رمسيس الثاني، ص( 25)
وكون االلية تقف الى جانب الجيش وتساندىم في تمك المعارك فقد استطاعوا تسمية االلوية العسكرية ( 21)

حتى تكون بأسمائيا، منيا لواء رع ولواء االلو امون والكثير من االلية االخرى، فضاًل عن توظيف تمك االلية 
الية حرب مثل االلو أمون وااللو مونتو وااللو رع، لممزيد، ينظر: اللويت، كمير، الفراعنة إمبراطورية 

 .002_002الرعامسة، ص ص
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مختار، محمد جمال الدين، الترفيو والتسمية لدى المصريين القدماء،) القاىرة: مكتبة النيضة المصرية، د ( 28)
مظاىر الترفيو والتسمية في مصر القديمة )القاىرة: مكتبة االسكندرية، ؛ درويش، مياب، 085، ص0ت(، مج

 .1د ت(، ص
عبد الحميد، عبد اهلل عبد الرزاق، األوسمة العسكرية الممكية في مصر )القاىرة: مكتبة مدبولي، ( 22)

 .051(، ص2112
 .22سكندرية، د ت(، صزكي،عبد الرحمن،الجيش في مصر القديمة ) القاىرة: الييئة العامة لمكتبة اإل( 22)
عبود، ىيثم عقيل عويز، طقوس االحتفال بالنصر في مصر القديمة خالل عصر الدولة ( 25)

ق.م( رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة: االسكندرية: كمية اآلداب. قسم التاريخ  0121_0881الحديثة)
 .012(، ص2105واالثار، 

 .051مة العسكرية الممكية في مصر، صعبد الحميد، عبد اهلل عبد الرزاق، األوس( 21)
وىو من الضباط الميمين في عصر الممك أحمس األول )األسرة الثامنة عشر( وكان لو دور كبير في ( 51)

حسم المعارك، وذلك لشجاعتو وبسالتو ونقش عمى جدران مقبرتو التي تقع في الشمال الشرقي من مدينة " 
نت اليتيا " نخبت"( الكثير من النقوش التي تخمد انتصاراتو الكاب" )وىو اسم مشتق من " نخب" التي كا

وكذلك الحروب التي خاضيا مع الممك أحمس لمقضاء عمى بالد النوبة وبالد سوريا  واليكسوس، فضال  عن 
تقميده  باألوسمة والمكافئات، لممزيد، ينظر: نور الدين، عبد الحميم، عظماء من مصر ، مانيتون. أحمس بن 

 .02_02بتاح )القاىرة: مكتبة االسكندرية، د . ت(، ص صابنا. مرن
 .011( عبد الحميد، األوسمة العسكرية، ص50)
 المصدر نفسو( 52)
(

83
 .205عبد الحميد، عبد اهلل عبد الرزاق، األوسمة العسكرية، ص(  

 .21، ص  2(عمي، رمضان عبده، تاريخ مصر القديمة ، ج 51)
 .51، ص  2القديمة، ج (عمي، رمضان عبده، تاريخ مصر 58)
(

86
 .218عبود، ىيثم عقيل عويز، طقوس االحتفال بالنصر في مصر القديمة، ص(  

 .052، ص  2(عمي، رمضان عبده، تاريخ مصر القديمة، ج 52)
 المصدر نفسة ( 55)

 .208؛ برستيد، جيمس ىنري، مصر منذ أقدم العصور، ص552مونتيو، الحياة اليومية، ص( 51)
فييم، مظاىر الفرح في مصر القديمة، اطروحة دكتوراه غير منشورة ) جامعة طنطا: كمية حماد، سمر ( 11)

 .052(، ص2105اآلداب، قسم االثار، 
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 .555مونتيو، الحياة...، ص( 10)
 .018حماد، سمر فييم، مظاىر الفرح، ص( 12)
 .105، ص1حسن، موسوعة، ج( 15)
 المصدر نفسو( 11)
 .50(، ص2121االلية) دمشق: تموز لمطباعة والنشر والتوزيع، ( سمار، سعد عبود، النصر من 18)
(

96
 .200عمي، محمد، أمون في الدولة الحديثة، ص(  

 .101، ص1(  حسن، موسوعة، ج12)
وىي من اشير المعارك في التاريخ المصري القديم، دارت ىذه المعركة بين الممك رعمسيس الثاني ( 15)

الضفة القريبة من نير العاصي في سوريا وسجل الممك رعمسيس  والحثيين في مدينة قادش التي تقع عمى
انتصاراتو في ىذه المعركة عمى جدران معبد أبي سمبل، لممزيد، ينظر: حواس، زاىي، أبو سمبل ) القاىرة: 

 .22(، ص2110دار الشروق، 
س الثاني  لعابدة ( يعتبر ىذا المعبد من المعابد الميمة التي نحتت عمى الصخور وقد شيده الممك رعمسي11)

االلو ) رع حور اختي( ونقش عمى جدران المعبد الكثير من النقوش التي تصور الممك وىو يضرب اعداءه 
 .18_10من الميبين في حروبو العسكرية، لممزيد، ينظر: حواس، زاىي، أبو سمبل، ص ص

 .020عبود، ىيثم عقيل عويز، طقوس االحتفال بالنصر في مصر القديمة،( 011)
(

101
 .021كتشن، كنت، رمسيس الثاني، ص ( 

 .208عبود، ىيثم عقيل، طقوس االحتفال بالنصر، ص( 012)
مونتو ىو الو الحرب عند المصريين القدماء، ويصور بييئة جسم أنسان ورأس الصقر وفي اعمى رأسو ( 015)

تركيب قرص الشمس، وكان مركز عبادتو الرئيسي طيبة، وقد أتخذ أسمو بعض مموك الدولة الحديثة في 
 .521، ص0اسمائيم مثل )منتو حوتب(، لممزيد، ينظر: نور الدين، المعبودات، ج

 .20زكي، عبد الرحمن، الجيش في مصر القديمة، ص( 011)
 .015نوبكمور، كريستيان، رمسيس الثاني، ص( 018)
ثير من مرنبتاح: ىو ابن الممك رمسيس الثاني، وأخر مممك من االسرة التاسعة عشرة، قام الممك بالك( 012)

الحمالت العسكرية ضد الميبيين وشعوب البحر وانتصر عمييم وقد خمد انتصاراتو واالحتفال بيا، عمى جدران 
 معبد الكرنك وىو يسوق االسرى، لممزيد، ينظر:

 .022حماد، سمر، مظاىر الفرح...، ص( 012)
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 .558اللويت، كمير، الفراعنة...، ص( 015)
 .552اللويت، كمير، الفراعنة..، ص( 011)
 .205عبود، ىيثم، طقوس االحتفال...، ص(  001)
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