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ممخص:
تعتبر النقوش والنصوص المصرية مػف تتػرم مػب بػؿ ات ػ ار إلػ مغػيق الىريػؽ إلػ

الذي تحدث عػف الميبيػيف تػي ػذف ال،تػرمذ تمنػذ محػبوب
حت وصول ـ لمحكـ وتأ يس أ ار حكم

ورينػة المصػدر الريي ػي

الميبيػيف اتولػ لػدروؿ مصػر وحػروب ـ مػا الممػوؾ ال،راعنػة

مصرذ مف رالؿ ذف المصبدر ن تمد معمومبتنب عف ذا التبريخ ذ كمب

ػػبعدتنب عم ػ معرتػػة درغػػة التقػػدـ الػػذي وصػػؿ اليػػه ػػذا المػػعظ مػػف مظػػب ر حزػػبرية ومنغ ػ از

ػػبموا ب ػػب ذ ػػدم

صورم ب يطة عف حيبت ـ ابغتمبعية الدينية واب تصبدية وىير ب مف منغ از تنيةذ رىـ أف البرديب

تترم حكـ الميبيػيف نػبدرمذ كون ػب تعرزػ

التي تعود إل

لم،نػبق والتحمػؿ ب ػبظ وغود ػب تػي منطقػة الػدلتب التػي تتميػز برطوبت ػبذ ورىػـ

لنب بعض المالمح الحزبرية الم مة التي نتعرض ل ب تي ذف المقبلة .

تإن ب د ح،ظ
ذلؾ ّ
كممات مفتاحية :الميبيوف القدمبق؛ الحكـ الميبي؛ المظب ر الحزبرية؛ مصر؛ ليبيب القديمة.

Abstract:
The Egyptian Petroglyph and Text from the pre-dynastic period to the coming of the
Greeks to Cyrene, are the main sources that talked about the Libyans during this period.
These sources dealt with the first Libyans ‘ attempts to conquer Egypt, and their wars
against the Pharaohs until reaching power and establishing ruling families. These
documents helped us to know about the religious and cultural level of development they
achieved; they provided us also with simple ideas about their social , economical life
and artistic achievements . These Papyrus that went back to the Libyan reign are very
rare. That is to say they disappeared or decomposed because of its existence in the
humid Nile Delta region. Yet they saved us some important information that we will see
in this article.
Keywords:
Ancient Libyans; Libyan rule; Civilization manifestations; Egypt; Ancient
Libya.

 المؤلف المرسل :د .مريم عبذ السالميه

المجلذ  / 60العـــذد ،)2021( 1 :ص 187 -.161

المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقاوووية

 .مقدمة:
إف نبؾ أكثر مف م بدم ودليؿ عم أف كبف ليبيب ديمب ذ كبنوا عم اتصبؿ دايـ وم تمر بأصحبظ أوؿ
حزبرم تي العبلـ القديـ .وبقدر مب أثروا تي ىير ـذ تقد تأثروا ببلنغب از

الحزبرية لحيبم وبقبق ابن بفذ

ولذلؾ ن تبعد ال،كرم القبيمة بأف الميبييف د بقوا تي ىيب ظ العصور الحغرية انتظب ار لمغيق ال،ينيقييف ليدرمو ـ
ع بلـ الحزب ار

والتبريخ مف أو ا أبوابه ذ تبآلثبر المصرية ىط

غزقا م مب مف ال،راغ الموغود تي مرحمة

تغر التبريخ وكيؼ عبم ب الميبيوفذ أمب تترم حكـ الميبييف بمصر تميز

بقمة الوثبيؽ واآلثبر التي تعود

ت ببظ عديدمذ من ب العبمؿ الطبيعي بحيث اترذ الميبيوف لمدف الدلتب كعواصـ لحكومبت ـ تتكوف أىمظ ذف
اآلثبر تحمم

لرطوبة المنبخ والطمي ولكثرم تروع النيؿ ولعوامؿ دارمية وربرغية تمثم

تي تعرض مصر

لألطمبع اتغنبية بعد حكـ الميبييف ومب لحؽ الدلتب مف دمبر ورراظ مف غراق الحروظذ ببلزبتة لمتغزية
ال يب ية التي عبن

مبب عم

من ب دولة الميبييف تي القرف اترير مف عمر بذ والتي انعك

الم توييف

ال يب ي والحزبري عم حد واق ذ ولـ يمغا ذلؾ عم ا بمة ممبريا عمرانية زرمة ذ ولكف عم الرىـ
مف ذلؾ كمه ذ تقد ظم

الحزبرم تي ع د حكـ الميبييف رتيعة الم توى تي مت

اتريرم نت بقؿ مب مدى وصوؿ الميبييف إل
بحزبرم عريقة ؟ وتيمب تمثم

المغبب  .1وحوؿ ذف

م توى حزبري رتيا تي دولة تميز

ذف المظب ر الحزبرية والمنغ از

رالؿ عصور طويمة

التي بـ ب ب الميبيوف أثنبق تترم تواغد ـ

وحكم ـ لمصر القديمة؟
ولنغبز ذف الد ار ة اعتمد

المن ج التحميمي والمن ج التبريري الوص،يذ لمعبلغة ير اتحداث

عم

التي و ع ذ مف رالؿ عرض الحقبيؽ وتقديـ اتدلة والب ار يف العمميةذ والبقبيب اتثرية والموحب

ومحبولة

ا تقراي بذ تف كؿ وا عة أو ظب رم مف الظوا ر ابغتمبعية أو اب تصبدية أو الدينية أو الع كرية التي ل ب
صمة ببلموزوعذ ببد مف المبرم إلي ب وزرورم التأكد من بذ مف أغؿ معبلغة الحقبيؽ واآلراق وت ،ير ب ونقد ب
ب دؼ الوصوؿ إل إغببة لإلمكبليةذ ومف ثمة القيبـ بعممية اب تقراق وا تنببط النتبيج.
 - .1الجانب اإلجتماعي واإلقتصادي:
 -1.1طبقات المجتمع و وضعهم اإلقتصادي:
يمكف القوؿ بيقيف أف درغة كبيرم مف ابنص بر د حدث
ى،يرم مف الم بغريف الغدد د وغد

بيف كبف وادي النيؿ وبيف المّيبييفذ وأف أعدادا

طريق ب إل الوادي بعد أف زال

ال مطة التي كبن

طريؽ وصول ب إليهذ و ذا ابرتالط وابنص بر ببد أف يقود إل تأثي ار

متببدلة وعال ب

تقؼ حغر عثرم تي
اغتمبعية متمببكة
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ربصة ما وغود روابط تبريرية عميقة بيف المصرييف والقببيؿ الميبية و و مب يؤدي إل
والتنوعب

تقميص ال،وارؽ

الغغراتية دارؿ ابطبر الحزبري الواحدذ الذي غما وبزاؿ يغما ذف المنطقة و ي توارؽ طبيعية

ت،رز ب طبيعة اب بمة أو م توى المعيمة أو نوع الحرتة أو النظبـ ابغتمبعيذ و ي تي معظم ب ب تمس
غو ر وغود تمؾ الغمبعب

بقدر مب تتعمؽ بتمبي از

ط،ي،ة مف حيث المغة أو التصو ار

ابغتمبعية 2و ي ظوا ر بزلنب نمم ب حت تي المغتمعب
لقد اعتمد ال،رعوف "ميمنؽ اتوؿ" عم
الممواش تي تعزيد دولته النبميةذ ولقد أبق

الحبلية.

وبق بدم الحبميب
ذف الحبميب

العقبيدية أو العبدا

الميبية المتكونة تي معظم ب مف الع كرييف

تي غ ب

مت،ر ة مف مصر ورصوصب تي الدلتب

ومصر الو ط وال،نيف و(المالؿ اتوؿ عم النيؿ) ليكونوا أصحبظ الن،وذ والقببزيف عم زمبـ اتمورذ إذا
مب بم

تتنة أو نمب

ثورم بيف ات بلي زد الحكبـ الميبييف؛ ولقد حكـ ال،رعوف "ميمنؽ اتوؿ" مصر موحدم

وأ ند تن،يذ يب ته إل موظ،يف وأغ زم إدارية ومؤ ب

حكوميةذ كبف معموب ب ب منذ ع د الرعبم ةذ مثؿ

مدير رزايف ممؾ اترزيف ومدير مربزف اترزيف وىير ب مف المؤ ب ذ ممب يوحي بمركزية ال مطة بيف
أيدي مرص ال،رعوف ممؾ اترزيف (مصر ال ،م ومصر العميب)ذ ببلزبتة إل ن،وذ اتمراق واتمي ار ذ كمب
كبف لم،راعنة الميبييف أتببع يمقبوف بعيوف الممؾ وكبنوا مف الميبييف وأمراق مصرييف دام صب روا البي

الحبكـ

الع كرية3ذ وبذلؾ ظ ر

وتزوغوا بنبت ـذ تمممت ـ انعبمب

ال،راعنةذ مثم ـ تي ذلؾ مثؿ رؤ بق الحبميب

طبقة ا طبعية كبيرم وىنية تزايد

أعداد ب وثروات ب ما مرور الزمف وتوتر ل ب ن،وذ كبير تي حكـ ات بليـذ

لكن ب بقي

مرتبطة بمركز ال مطة الممثؿ تي ال،رعوفذ تتديف له ببلوبق والطبعة وتدتا له الزريبة ال نوية.

بببطالع عم

نظبـ الحكـ تي ع د المّيبييف والدارم وال بب

ابغتمبعي والديني واب تصبدي تي مصر تي
اب تصبدية و التحوؿ مف ا تصبد ا ميمي بح

الممكية يمكف أف نمرص إل

ابراز التحوؿ

ذا العصرذ والذي كبف مف أبرز مظب رف مف النبحية

ىبية تي التعقيدذ إذا نظرنب إل تمؾ اتلقبظ ابدارية والع كرية

والدينية ومدلول ب ابغتمبعيذ والوزا اب تصبدي والم ني لمف حممو بذ ولكف ذا اتمر د يؤدي إل التظميؿ
وال ا تحبلة تحديد وتصنيؼ الطبقب

بأف
ابغتمبعية تي مصر تي ذف المرحمةذ وببلتبلي ّ
تإنه يمكف القوؿ ّ

أف حكبم ب وبص،ة ربصة
مصر لـ تم د تي ذا العصر نمطب طبقيب مف الوغ ة ابغتمبعية البحتةذ كمب ّ
حكبـ المدف ذوي المراكز المرمو ة حمموا ألقببب تغما بيف ص،ة ال يبدم والحرتية تي الو

ن ،ه بكؿ مب تمممه

ذف الص،ة مف معن ذ ولكف ما ذلؾ تيمكف د ار ة العنبصر الدارمة تي التركيظ ابغتمبعي لمصر وتبيبف
مدى أ ميت ب 4كمب يمي:
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 -1.1.1الطبقة العسكرية:
الطبقة الع كرية مف أ رى الحرظ تي ع د رعم يس الثبلث بعد انتصبراته عم

نمأ

وزع ـ تي م توطنب

حربية وكذلؾ مف أت بعد ـ مف ليبيب تي ع د ات رم الواحدم والعمريفذ و د كبن

ال مطة تي أيدي ـ تي مقر الممؾ ببلدلتب؛ وتي ع د "ميمنؽ اتوؿ" ورم،بيه أصبح
الع كرية5ذ وحرـ عم

المّيبييفذ حيث

ال مطة تي يد ذف الطبقة

بير اتمة ابنرراط تي مؾ الغندية.

ين ظ لممؤرخ " يرودو " وله أف المغتما المصري د انق ـ تي الع د المّيبي إل مغموعة مف الطبقب 6ذ
كبف عم

أر ب تيتيف متميزتيف مب "كال يريس و رموتوبيس" (ريبلة و ممبم)ذ وأف كؿ أعزبق بتيف

ال،يتيف كبنوا مف المحبربيف الميبييفذ و د ذكر " يرودو " المقبطعب
المحبربيف:مقبطعب
مقبطعب

ال رموتوبيس :بو يريسذ

التي ع كر تي ب

ؤبق

بيسذ رميسذبببريميسذ مقبطعة الغزيرم(برو وبيتيس)ذأمب

الكال يريس ت ي كبلتبلي :طيبة ذ بوب طيسذ أتتيسذ تبنيسذ منديسذ

بينيتوسذ أثريبيسذ

تبرببيتيسذ ثمويسذ أنوتيسذ أنو يسذ مويك،وريس.7
كبن

الغندية وظي،ة وراثيةذ يتوارث ب الولد عف أبيه وب ي مح لمغندي أف يمبرس أية حرتةذ يحترؼ الغندية

تقط .والوا ا أف المعمومب

الممتبزم عف الحبلة الحربية تي مصرذ التي دم ب لنب يرودو

ببد أنه ا تقب ب

مف ع د ات رم ال بد ة والعمريف وكذلؾ مف ع د ال يبدم ال،بر يةذ حيث لـ تتغير اتوزبعذ وكبف الغنود
مف الممبم وكبن

الوظبيؼ الع كرية وراثيةذ تكبف اببف منذ صغر نه يدرظ عم تنوف الحرظذ وعم ذلؾ

كبف ال،رد من ـ يمنح نصيظ مف اترض مع،بم مف الزرايظذ وكبنوا يعيموف تي م تعم ار
عم أر ب رييس مف طبي،ة الممواش بوص ،ب حبميب
وما ان يبر ال مطة الممكية وازديبد ثراق

ثببتة.8

ذف العنبصر وعم

اب تقاللية كقبدم لمغيوشذ تحكموا مدن ـ واىتصبوا ابمتيب از
الزعيـ العظيـ لمممواش كمب كبنوا يتولوف الم بـ الدينيةذ وعم
الو

ع كرية ثببتةذ

الرصوص بدت ـذ ظ ر

الممكية التي كبن

طموحبت ـ

لم،رعوف تقطذ وحمموا لقظ

بيؿ المثبؿ تإف كب ف آموف اتوؿ كبف تي

ن ،ه بيد الغيش وحبكـ مصر العميب تي طيبةذ وكذلؾ كبف الزعيـ العظيـ لمممواش الذي حمؿ لقظ

الكب ف اتعظـ لإلله المحمي تي إ ميمه مثؿ أمراق منداسذ تبنيسذ ي ار ميوبوليس وىير ب9ذ وببلتبلي تإف ذف
النمبذج تي أوارر الدولة الميبية تغعؿ مف الصعوبة بمكبف تحديد إل أي الطبقتيف الع كرية أـ الدينية يمكننب
ن ظ ؤبق الحكبـ.
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 -1.1.1طبقة الكهنة:
ظم

حكومة "طيبة" الل ية التي وزع ب "حريحور" ورم،بؤفذ تح

يبدم ات رم تي ع د الحكـ الميبيذ و د

كبف ن،س النظبـ موغودا تي "منؼ" حيث كبف يمغؿ وظي،ة الكب ف اتكبر عزو مف ات رم المبلكةذ وكذلؾ
كبف الحبؿ تي " ميوبوليس" و "ليوتوبوليس" وىير بذ وكبن

وراثة ابف الكب ف تبيه تي وظي،ته تعد نظبمب متبعب

تي الع د الميبيذ أمب وظي،ة الكب ف اتعظـ التي كبن

موغودم تي ات رم الواحدم والعمريف لـ يعترؼ ب ب

مموؾ ات رم الثبنية والعمريفذ ولكف ص،ة الك بنة ومطبلب ب ب يوغد تي ب تغيير.10
تمير المصبدر المصرية أنه أثنبق ثورم طيبة تي ع د ال،رعوف الميبي "تكمو

الثبني"ذ كبف أوؿ ميق أ دـ

عميه الكب ف أو ركوف لت دية الن،وس و إعبدم تنصيظ اتبنبق تي م بـ اآلببقذ وتمير ن،س المصبدرذ بأف
الك نة تي ع د الدولة الميبية عمومب تمتعوا بمراكز مرمو ة وبص،ة ربصة تي طيبة ذ ي ار ميوبوليسذ منؼذ
يميوبوليس وتبنيسذ حيث كبف لقظ الكب ف اتوؿ لإلله المحمي تي ذف المدفذ يؤ ؿ حبممه تف يكوف حبكمب
لممدينة التي يببمر طقوس عببدم إل ب؛ وما ظ ور ال،وز وابزطرابب
إل

تي ن بية الدولةذ انتقؿ ذا التقميد

بب ي مدف مصرذ حيث حمؿ زعمبق الممواش لقظ كب ف تي مدن ـ كو يمة لحكـ ذف المدف11ذ وعميه

يمكف القوؿ بأف مصر آنذاؾ كبن

تحكـ عف طريؽ الك نة الع كرييف وكثي ار مب حدث

التي يكت ب ب ذا المركزذ بؿ إف بعض ال،راعنة مثؿ "تكمو

نزاعب

نظ ار لأل مية

الثبني"ذ د صب ر ؤبق الك نة لتثبي

دعبيـ

عرمه.
أمب ات مربص الذيف كبنوا يؤل،وف طبقة الك نةذ تكبنوا بوبدت ـ وأصم ـ يمتركوف تي إ بمة معبير العببدم ذ
وكذلؾ كبف ل ـ نصيظ تي درؿ المعبد و رببنه؛ و د

ـ رغبؿ ذف الطبي،ة إل أربا طبقب

يتنبوبوف العمؿ تي رالؿ العبـ لنغبز اتعمبؿ المقد ةذ وكبف يمرؼ عم

وأتراد كؿ طبقة

ؤبق الك نة ك نة محترتوف كؿ

ح ظ درغته الدينية حت مرتبة الكب ف الذي كبف يطمؽ عميه ا ـ والد الله وعم رأس كؿ ؤبق كبف يمرؼ
الكب ف اتكبرذ و د كبف مف الطبيعي أف يرث اببف وظي،ة والدف.
ذا مب بينته ألواح ال بب

التي دم ب زعمبق الممواش لمك نةذ أف الك بف طوايؼ تيه تية تببمر طقوس

تط ير المعبد و دس ات داس (حغرم تمثبؿ الله)ذ وتية أررى تمرؼ عم
اتعيبدذ وال غبنب ـ كبن

مغنيب

و ار صي الله.12

رزايف الله وزيبعه وا بمة
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 -1.1.1طبقة الحرفيين:
ليس نبؾ ثمة مصبدر أو إمب ار

مببمرم يمكف أف تقدـ لنب انطببعب عف الوزا ابغتمبعي واب تصبدي

تصحبظ الحرؼذ ولكنه مف الممكف ا تنتبج وزا ؤبق مف رالؿ د ار ة روح العصر الذي بدف التركيز
عم وراثة المنبصظ والممتمكب ذ وميوع ابزطراظذ و يبدم الع كرييف عم كؿ ات بليـذ أمب ببلن بة لوزا
ال،الحيف وممكية اترض تإنه يمكف ا تنتبغه مف رالؿ تطور أوزبع الع كرييف الذيف يبدو أن ـ أصبحوا أكثر
ا تقالب عف

مطة الممؾذ وأن ـ ببمروا حكـ إمبرت ـ الم تقمةذ وتركوا زراعة اترض ل ؤبق ال،الحيف أمب

بوص ،ـ مأغوريف أو م تأغريفذ أو حت

تببعيف لألرض التي م مب انتقم

ممكيت ب مف أظ ببنه كبنوا

مرتبطيف ب بذ و ربمب كبف يعمؿ إل غبنب ـ تي زراعة اترض بعض العبيد نظير وتهذ أو نظير أغر معيف
يدتعه الم تأغر إل

صبحظ اترضذ أو حت

نصيظ معيف مف ىمة اترض ببلن بة لممأغوريف .أمب عف

ممكية ال،الح لألرض تال نعرؼ عن ب مييبذ وربمب كبن

م تبعدم تي ذف المرحمة13؛ لذلؾ ن،ترض بأف تترم

مف أصعظ ال،ت ار

عم أتراد الطبقة الو ط وأف ذا الوزا د تغر

أوارر الدولة الميبية تي مصرذ كبن

ممبعر الثورم عم التقبليد14ذ وكبف ال بظ وراق إصدار اصالحب

ال،رعوف "ببؾ اف رنؼ" تيمب بعد.

يكبد يت،ؽ المرتصوف أف ال،رعوف الميبي "ببؾ اف رنؼ" -بعد د ار ة نصوص تمريعه -د ا تـ ببلدرغة
اتول

تي اصالحبته بحمبية ال،رد وحمبية حقو هذ وأف تمريعه كبف بمثببة ثورم حرر

ات نبف المرتبطيف

ببترضذ بؿ ممكت ـ اترض التي يعمموف عمي بذ ت،ي مرحمة ال،وز التي م دت ب الدولة الميبية تي النصؼ
الثبني مف ع د بذ أصبح النظبـ ال يب ي واب تصبدي بيمب عم النظبـ اب طبعيذ الذي اتصؼ تي عمومه
ببرتببط ال،الحيف ببترض (نظبـ ات نبف) ومقبومة أصحبظ الممكيب

الصغيرم بؿ انقراز ب .ويبدو أف ذف

الوزعية المزرية تتراد الطبقة العبممة مف المغتماذ ي التي تغر ىزظ المصمح "ببؾ اف رنؼ" وثورته
زد اب طبعييف الكببر ولقد حقؽ دته عم مرحمتيف:15المرحمة اتول تحديد تبيدم القرض وتحريـ ا تر بؽ
الم تديفذ أمب المرحمة الثبنية ت ي ار بق مبدأ التعب د لتأكيد الممكية؛ وبذلؾ اعتبر "ببؾ اف رنؼ" نصير
الم تزع،يف ونبؿ مكبنة ار ية تي نظر كبف اتريبؼ كممؾ مصمح.
أمب ببلن بة لمتغبرم ووزا التغبرذ تمف ات مية بمكبف التذكير بأف موانئ الدلتب ا تعبد

نمبط ب تي بداية

الدولة الميبية وربصة تي النصؼ اتوؿ مف ع د ب بعد الرموؿ الذي عرتته أثنبق حكـ ات رم الحبدية والعمريف
المصريةذ لمب حوؿ الممؾ " ميمبف" التغبرم إل
عبد

موانيه؛ تبعد حممة "ميمنؽ" المظ،رم عم

مممكتي الي ودذ

ال ،ف اتغنبية وال،ينيقية تؤـ موانئ الدلتب مف غديدذ وربمب الرربق الذي عرتته دولة الميبييف تي مصرذ
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وربصة تي النصؼ اتوؿ مف عمر بذ تإنمب يرغا أ ب ب إل الر وـ التي كبن
وعبيدا

ت،رض عم

ال ،ف وال ما

التغبرم الربرغية عمومب؛ وممب يؤكد نمبط التغبرم الربرغية تي ذف ال،ترم و وغود مرصيب

ذف الم بـ ومن ب "مدير ببظ البمداف اتغنبية الغنوبية"ذ و د كبف مقرف تي "ال،نتيف"ذ وكبف يتمق

تتول

أوامرف مف

"طيبة" وي تـ ببل ما المتببدلة بيف مصر وال ودافذ وكذلؾ "مدير ببظ البمداف اتغنبية الممبلية"ذ و د كبف مقرف
تي " ،

الحنب" مقببؿ "واد طميال " وي تـ بمؤوف التغبر والبزبيا الدارمة والربرغة مف تم طيف و وريبذ

و"مدير ببظ البمداف اتغنبية المطمة عم اترزر الكبير(ويقصد ب ب البحر اتبيض المتو ط) وي تـ صبحب ب
ببل ما المتببدلة بيف مصر والبمداف اتوربية وربصة اليونبفذ وكبن

ت،رض عم البزبيا الدارمة إل مصرذ

زريبة مقدار ب  %01مف ثمف ال معة16ذ وربمب كبف ذا النظبـ الغمركي معموب به طيمة حكـ ات ر الميبية
وتأكد

الوزعية أكثر أثنبق حكـ ات رم ال بد ة والعمريف.

وب ن تبعد بأف تكوف التغبرم الربرغية د تعثر
أثرف الرطير عم

ميال أثنبق مرحمة الالمركزية تي مصرذ وكبف ل ذا التعثر

موارد الدرؿ الممكي الذي كبف يعتمد بمكؿ كبير عم

الدروؿ المتحصمة مف الر وـ

الغمركية؛ كمب يمكف المبرم إل أف ال،رعوف "تؼ نر " لمب أنمأ ات رم الرابعة والعمريفذ لقي مؤازرم كبيرم مف
طرؼ "البرغوازية التغبرية" التي مب ب "بعنر " ممتمكبت بذ كمب أف تترم حكـ ات رم الرابعة والعمريف القصيرذ
عرؼ ان،راغب وتتح موانئ الدلتب أمبـ التغبر اليونبنييفذ الذيف تأكد
الميبيةذ والذيف تأكد

مكبنت ـ تي مصر أثنبق حكـ ات رم

مكبنت ـ تي مصر أثنبق حكـ ات رم ال بد ة والعمريف.17

 - 1الجانب الديني:
 -1.1التأثير الديني الميبي في مصر:
مغم

م ألة اتصؿ الميبي لعدد مف آل ة مصر القديمة ببؿ الببحثيف طويالذ ودار حول ب غدؿ كبير مب بيف

مؤيد ومعبرض تي بعض الت،صيال ذ وعمة ال،ريؽ الذي يقوؿ ببتصؿ الميبي لبعض اآلل ة المصرية تكمف تي
أف تكويف وادي النيؿ ال كبني يعود تي بعزه إل
مغموعة مف أ دـ معبودا

الم بغريف الميبييف بعد غ،بؼ الصحراقذ ويتحدثوف عف

مصر وأم ر بذ ليس ببعتببر ب معبودا

أصال مف الصحراق ما الن بف الصحراوي الذي ازطر تدريغيب إل
معبلمه مييب تمييب تي الو
اتول

الذي بدأ

ن رية نيميةذ بؿ ببعتببر ب أربببب غبق
المغوق لز،بؼ النيؿ الذي تحدد

الصحراق تغؼ ما تغير المنبخذ ولمب كبن

نمأم ذف المعبودا

مرتبطة ببلمطر الذي يأتي مف ال مبق ت ي إذف آل ة مبوية أصال ىير ن ريةذ ومن ب الله "

و"مف"ذ كمب ارتبط

"

بعض اآلل ة ببلتالؿ الوا عة ىربي وادي النيؿذ من ب الله "حب" و"أش"؛ ويعتبروف ديف
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ال مبق تي مصر ليس ببلغ القدـ تح ظ بؿ نراف مرتبطب ارتببطب ربصب ببلغرظ بميبيب ببلصحراقذ و و ال بظ
تي أننب نرى بروز ذف اآلل ة و يطرت ب كممب ازداد ن،وذ الميبييف الم بغريف الغدد

18

مثممب حدث تي ات رم

الثبنية والعمريف وأ ار العصر المتأرر.
وتي ذا المأف يقوؿ "بدج"":إف اآلل ة اتغنبية التي نغح

تي أف تنبؿ مكبنة تي ممبعر المصرييف كبن

مف أصؿ ليبي" .ويزيؼ "مب مف ريظ تي أف عددا مف اآلل ة الميبية تبنب ب كبف الدلتب الغربية تي عصر مب
بؿ اتػ ار ذ وأن ب صبر مف كؿ ىبية و صد آل ة مصرية تح
ذف اآلل ة الميبية ببب ـ" :ني

تي مدينة بيسذ و"ب

حكـ مموؾ ات رم اتول "ذ ثـ يعدد "بدج"

" تي مدينة بوبب تيسذ ومف المحتمؿ غدا أف أوزيريس

وأتببعه مف اترببظ كبنوا ليبيي اتصؿذ واف بأ مبق مرتم،ةذ وتيه مف يرى زرورم وغود عال ة بيف ديبنة
المصرييف وديبنة الميبييف أ رظ مف العال ة التي وغد
متنوعة تي الديبنة المصرية ذا
و مف بيف اآلل ة ذا

بيف ديبنة الميبييف وال بمييف مثالذ حيث توغد عنبصر

أصؿ ليبي.19

اتصؿ الميبي تي مصر نذكر:

 -1.1.1اإلله ست :
يعرؼ كذلؾ ظ" بتي و وتخ "ذ إف عببدم ذا الله كبن

مف أ دـ العببدا

تي مصرذ كمب يحتؿ مكبنة

تريدم تي الال و المصريذ وممب يبيف أصمه الميبي أنه إله مبوي؛ ومف مظب ر عببدته تي مكؿ "رنزير" أو
"ترس ن ر" تي حزبرتي مرمدم والمعبدي مف عصر مب بؿ ات ار ؛ مف نب نغد أصوؿ رظ العبص،ة "

"

مع روتة عندمب نرى أعتؽ بصيص مف الحيبم تي الصحراق التي تحد م تنقا النيؿذ والمعروؼ أنه تي عصر
ات رم الثبنية والعمريف كبف الله "
المعبودا

التي عبد

" معبودا ببلغ ات مية تي واحب

تي مصر وليبيبذ رىـ أنه أوؿ معبود وطني مبع

الصحراق الغربية .تبلله "

" مف

عببدته تي مصر تإنه ارتبط تي

النصوص دايمب بميبيب وا ميـ الصحراق والبالد اتغنبيةذ وتي أىمظ اتحيبف كبف "

" يعتبر إل ب لمصحراقذ

وكبف يعرؼ تي الع د الثيني بب ـ يد ليبيب كمب ظؿ يعرؼ بمقظ حبمي اترازي الحمراق أي الصحراقذ كمب
عبد تي واحة الربرغة وكبف أحمر الموف أحمر العينيفذ والمصريوف يمقتوف الموف اتحمر تنه تي نظر ـ يعني
المرذ حيث يذكر بعض الببحثيف":أف

ينتمي إل الميبييف إذ اعتبر ذا معر أحمر وغمد أبيض".20

 -1.1.1اإلله مين:
مثؿ ذا الله عم

أر ه ترت،ا ريمتبف عبليتبف –التي ي احدى ممي از

الميبييف القدمبق -ارتعب ذراعه

اتيمف و ببزب عم ال وط المثمث ال،روعذ ويعتبر إله لرصوبة اترضذ حيث تدؿ طقوس احت،بله الكبير عم

المؤلف  :مريم عبد السمامين

أن ب كبن
"
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بمثببة مكر عم

"ذ إذ تطور

محصوؿ زراعي طيظ21ذ و و مف اآلل ة ال مبويةذ وزعه يمبه وزا الله

صورته معبودا كبمال حوالي منتصؼ اتلؼ الرابا ؽ.ـذ تعود عببدته إل

تغر التبريخ

المصري(22مرمدم و ال،يوـ تقعبف تي الغبنظ الغربي مف مصر عم تروـ الصحراق.
 -1.1.1اآللهة نيت:
ي واحدم مف أ دـ المعبودا
ومف المعروؼ أن ب كبن

المصريةذ كبف موطن ب اتصمي مدينة بيس(صبف الحغر)ىرظ الدلتبذ

تمثؿ آل ة الحرظذ رمز ب المعروؼ يتكوف مف و يف ودرعذ كبن

ال،يزبف التي ت كف مواطئ النيؿ؛ مي
بيف رني ب أو اتـ التي ولد

اآلل ة "ني " ببلبقرم التي ولد

الممسذ والتي ولد

أيزب آل ة

الممس أو ببلبقرم التي تحمؿ الممس

توؿ مرم عندمب لـ يولد أي ميق آرر23؛ إذ وغد

صورم

تمثؿ البقرم تي "مبيب ديظ" بغببؿ طرابمس الغرظذ وكبف معبر ب رم از حربيبذ و ذا الرمز ي ،ر ال ر الذي غعؿ
رغبؿ القببيؿ الميبية المحبربة يحمموف رم از يمثؿ البقرم تحمؿ رص الممس بيف رني ب كعالمة حربية تغمظ
النصرذ ويعتبر بعض الببحثيف أف "ني " آل ة ليبية النمأمذ و د نب ش "بيتس" بت،صيؿ كبير كؿ مب يتعمؽ ب ذف
الربة الميبية اتصؿذ التي ىز مصر منذ أ دـ العصورذ24ويرى بعض المؤرريف أف عببدت ب ترغا إل الع د
الذي كبن

ات رم تي المغتما أمومية لو

وحمؿ الميبيوف رمز ذف المعبودم كومـ عم

ل ف الحؽ تي وراثة الممؾذ كمب كبف لممرأم تي المرايا الدنيويةذ
الذراع وال يقبف تي أىمظ ر ومبت ـ عم

اآلثبر المصرية

القديمة .
ذا مب يدعونب إل ابعتقبد أف "ني " ب تكوف إب صورم أررى لػ"تبني " المعبودم تي المدف المغربية القديمة
ربصة " يرطب"( نطينة) و رطبغةذ حيث تذكر تي غؿ النقوش رتقة بعؿ-أموفذ وأف كؿ مب تي اتمر أف
المصرييف د حذتوا من ب "تب" البدايةذ الدالة عم التأنيث تي المغة الميبية.25
 -2.1.1اإلله آش :
يعتبرف بعض الببحثيف أنه معبود ليبيذ و د وغد منذ ات رم الثبنية عم أرتبـ غرار الرمر عم مكؿ رغؿ
برأس حيواف الله "

"ذ ممب يبيف صمة الثنيف ببعز مب بعضذ ويقوؿ "بيتس" إف إل ب ليبيب بب ـ "آش" ذكر

منذ ات رم الربم ة تي نقوش الممؾ " بحورع"ذ ويظ ر اب ـ كذلؾ عم أرتبـ الغرار تي ال،ترم ذات ب تقريببذ
ويمكف الحكـ مف المكؿ الذي يبدو تيه ذا المعبود تي نقوش " بحورع"
الدولة القديمة.

26

أنه كبف ذا م رم تي ليبيب تي ع د
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وتي ع د ات رم الثبنية والعمريف الميبية يطر عببدته ورصوصب تي الواحب ذ إذ يمقظ بإله التحنو(إله
صور بثالثة رؤوس ترمز
ليبيب)ذ واله الصحراق الغربية وي م ىبلبب يد ليبيبذ وتي ات رم ال بد ة والعمريف ّ
لربب

مصرية ثالث ي رأس المبؤم والعقبظ والصؿ ما لقظ يدؿ عم ذلؾ و "آش" كثير الوغوف.27

 -3.1.1اإلله آمون:
كبف آموف الله اتعم لمّيبييفذ وكبن
عم

عببدته منتمرم عم نطبؽ وا اذ وتي كؿ أرغبق ليبيبذ حيث عثر

آثبر ور وـ صررية تمثؿ ذا الله عم

امتداد اتطمس الصحراوي وال قبر التب يميذ إذ يرى " نري

بب ي" أف "آموف" كبف الله اتكبر الذي لـ يكف مغرد رمز ومظ ر حري28؛ إب أف عببدم آموف وغد
بمصر القديمة كذلؾ و د أدى التمببه بيف كبش زنب ة تي مكمه العبـ ما كبش ذي رص الممس عند
المصرييفذ وكبش بوعالـ ما كبش أمنوتيس الثبلث إل إثبرم غدؿ بيف المؤرريف حوؿ أصوؿ آموف الميبية أـ
المصرية.29
تببلن بة لآلراق القبيمة ببتصؿ المصري لعببدم آموف يرى "دوتيرير" أف آموف وصؿ إل ليبيب عبر الصحراق
ومف نبؾ إل

الغنوظ الو رانيذ ويعتبر الر وـ الصررية ببل وس دليال عم

العبقرية لمصر القديمة30ذ كمب يعتقد "ليغيب" أف الميبييف كبنوا وا عيف تح

حزبرم ليبية م ب غنبح

التأثير المصري بؿ أف تحؿ عببدم

آموف بواحة يوم.31
أمب ال،ريؽ الذي يرى أصمية آموف الميبية من ـ "تمدرمبر مميدي " و"تالمو" الذيف ممب بأف عببدم آموف ب
تكوف إب ذكرى بعيدم لعببدم تغر ليبيةذ وبأف وغود الر وـ الصررية ببلغنوظ الو راني ميق طبيعي وربؿ مف
كؿ تأثيرذ وحت

" زاؿ" الذي كبف يرى التأثي ار

المصرية عم

الر وـ الصررية تي الغنوظ الو رانيذ تي

وىير رأيه تي الغزق ال بدس وأصبح يميؿ إل أنه
الغزق اتوؿ مف كتببه :التبريخ القديـ لممبؿ اتريقيبذ تراغا ّ
ب ميق يدتعنب إل تمبيه الكبش الصحراوي ببلله آموف طيبةذ وب عم غعمه منحد ار منهذ وب العكس؛ و ذا
رالتب "ل،المو" الذي يرى تي آموف ليبيب م،ب آلموف طيبةذ معتمدا عم أف آموف طيبة لـ يظ ر إل الوغود إب
ابتداقا مف عصر الدولة الو ط ؛ وممب يدعـ ذف ال،كرم أف رمز القرص "رمز إله الممس "رع" لـ يصبح رمز
الله آموف إب تي ال،ترم الممتدم مف أوارر اتلؼ الثبلثةذ وأوايؿ اتلؼ الثبنيةذ كمب أنكر "غيرمبف" أي تأثير
مببمر آلموف طيبة عم

كببش الر وـ الصررية الميبية؛ والمعروؼ أف آموف كبف الله ال ميمي لطيبة تي

عصر الدولة الو ط والله رع كبف الله اتعم لمصر تي ع د الدولة القديمةذ ونتيغة انتقبؿ مقر الحكـ مف
منؼ إل طيبةذ حدث امتزاج بيف "آموف" و"رع"ذ تظ ر "آموف-رع".32
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وعميه يعتبر "محمد ال بدي حبرش" ليبيب ومصر كبنتب منذ أكثر مف ثالثة آبؼ نة م رحب لعببدم الكببش
المقد ةذ وممبر ة ذف العببدم تي كال الو طيف حت بعد ظ ور الم يحيةذ والتمببه الموغود بيف العببدم الميبية
آلموف والعببدم المصرية لن،س الله يدؿ عم عمؽ عقبيدي ممترؾ نبغـ عف اتصبؿ مبكر بيف ذف المعوظ
المغبورمذ والمؤكد أف رصوبة وادي النيؿ كبن

وراق غذظ الميبييف نحو مصر مف غ ةذ كمب كبف لمتصحر

الذي بدأ ينتبظ المنطقة الغنوبية لميبيبذ الدور الحب ـ تي دتا ال كبف لم غرم بحثب عف المصبدر الدايمة لممبقذ
وببلتبلي يكونوف ؤبق الم بغريف ـ الذيف نقموا عببدم الكببش إل

ذف المنبطؽ التي ارتبدو ب.33

مر الله آموف بثالثة مراحؿ ي :إله بدايي مغمور ب يعرته إب تريؽ صغير مف الك بفذ ثـ تطور أثنبق
المرحمة ابنتقبلية اتول
الحبكمة

34

ثـ تر

ليرتقي إل

إله محمي لمدينة طيبة ت ببظ يب ية ذ ثـ تطور ليصبح إله ات رم

بعد ذلؾ إل إله ابمبراطورية المصرية تي ات رم الثبمنة عمرم.

وتي ع د ات رم الثبنية والعمريف الميبية دـ "ميمنؽ اتوؿ" إزبتة لعببدم الله آموف حيث عيف ابنه
"أيوبو " كبي ار لك نة آموف وببلتبلي ك ر تقميد الوراثة المتعبرؼ عميه مف بؿذ و ذف ال يب ة اتبع
بدمةذ كمب بـ "أو ركوف الثبلث" مف مموؾ ات رم الثبلثة والعمريف بإزبتة غديدم تمثم

لعدم أغيبؿ

تي وزا ابنته

" تظ اف أوب " دارؿ النظبـ الك نوتيذ بب ـ عببدم آموف الل ية .35كمب أظ ر مموؾ ات ر الميبية ا تمبمب
مديدا ببلن،بؽ عم

معببد

ذا الله حت

أف ال بب

التي دم ب "أو ركوف اتوؿ" وصم

إل

حوالي

2ذ3مميوف دبنب36ذ يظ ر مف لوحة واحة الدارمة التي تعود لعصر ميمنؽ اتوؿ.
 -4.1.1اإلله أوزير:
يرغا العديد مف المؤرريف أصؿ ذا الله إل ليبيبذ حيث يذكروف أف المعبود "أوزيريس" يعتبر معبودا نببتيب
وأف دورف ات ب ي كبف تي مغبؿ الزراعة والنبب ذ إذ يزربوف أمثمة عديدم عم
ت م "العغوز" تي كثير مف المغتمعب

أف "روح الحبوظ" كبن

البدايية ذ وبأف أوزيريس نمأ ا مه مف المغة الميبية القديمة ببعتببرف

إل ب ليبيب تي اتصؿذ ويميروف إل الغذر"و س ر" " "WSRتي ل غة الممبؿ التريقي التي تعني القديـ أو
العتيؽ أو العغوز37ذ و ذف الص،ة بؿ ىير ب تربطه ببلغرظ وتصمه ببلميبييف أصال ونمأمذ إذ مف المعروؼ أف
الن بف د ا تقر عم

ز،بؼ النيؿ بعد أف كبف د تحوؿ مف طور الصيد والرعي إل

منبطؽ الصحراقذ والتي كبن

طور الزراعة تي

بحكـ تعرز ب لت ب ط المطر آنذاؾ(العصر المطير) أكثر مالقمة ل ذا التحوؿ

الحزبري تي حيبم الن بف اتوؿ .ويرغا "بتري" أصؿ أوزير" إل الميبييف حيث يقوؿ":إف عببدم أوزير الواتدم
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عم مصر مف ليبيب د ىير كثي ار مف طقوس وم،ب يـ المعبودا
إل بمر برؤوس حيوانية والتي كبن

اتررىذ تتحول

حت تي مكم ب الحيواني

اتصؿ بؿ ذلؾ.38

ب بلزبتة إل ذلؾ مف بيف ألقبظ ذا الله العديدم بص،ته راعي اتموا ذ لقظ ' يد اتمنتي "و"أمنتي " و
الغرظ ويرمز لعبلـ اتموا ذ والوا ا أف "أوزير" اعتبر إله الغرظ و يد عبلـ مب بعد الحيبم تي مصر القديمةذ
ورىـ أف رمز الله "أوزير" تي "أبيدوس" عببرم عف صندوؽ ي،ترض أنه يحتوي عم رأس "أوزير" مح،وظب ب ذف
المدينة وكبف نبؾ ثعببف وريمتبف مرتبطة ببلصندوؽ تمثؿ اللهذ والريمتبف واتتع

39

مف ممي از

الميبييف

واتريرم مف معبودات ـ القديمة.
 -5.1.1اآللهة ايزيس:
تحول

ايزيس تبعب بنتمبر العقيدم اتوزيرية مف آل ة محمية تي الدلتب إل آل ة كونية ىز العبلـ القديـذ

و ي زوغة "أوزيريس" الوتية وأـ "حورس"؛ ورد
اتـ المقد ةذ وتي عصر متأرر مي
ىبلبب عم

أوصبت ب تي مرتمؼ النصوص عم أن ب اآلل ة العظيمةذ
البقرم حيوان ب المقدسذ وكبن

أـ اآلل ة والكبينة الوحيدم كبن

تمثؿ

يية امرأم ترزا ط،م ب "حورس".40

وحوؿ عببدم ايزيس تي ليبيب ب ت،يدنب اآلثبر المصرية كثيراذ وانمب نغد زبلتنب تي ات بطير اليونبنية
وكتببب

يرودو

واآلثبر الرومبنية التي كم،

عن ب تي " ورينة" و"صور بدايية" تـ العثور عمي ب تي

الصحراق الميبية إل الغرظ مف إ ميـ بر ةذ حيث نعرؼ من ب غميعب أف عببدم ايزيس كبن

منتمرم بيف الميبييف

منذ عصور مب بؿ التبريخ.41
 -6.1.1اإلله حورس:
يعتبر ذا الله مف المعبودا
التي مثم ب ومثم

التي عبد

تي مصر وليبيبذ و د تعدد

تيهذ حيث يحتؿ حورس م بحة وا عة تي الال و

ألقبظ ذا الله وأ مبؤف واآلل ة

المصريذ وعمينب أف ن،رؽ بيف حورس

ات طورم اتوزيرية (حر بازيس أي حورس ابف ايزيس) وبيف "حورس" الله المم ي الكبير .أمب حورس الله
المم ي ت و ببلغ القدـ تي التبريخ المصري و و واف احت،ظ برصبيصه اتول إب أف غميع ب د أزي،
"حورس" ابف "ايزيس"؛ كبن

إل

الصورم الم،زمة التي تمثؿ حورس ي صورم الصقر الذي ذ ظ "بدج" إل

اعتببر أنه د يكوف أوؿ كبيف حي عبدف المصريوف ذ وي تند تي ذا أف عالمة الصقر تي متوف ات راـ تعطي
ن،س المعن الذي يعطيه رمز الله .وتيمب يتعمؽ ببلله المم ي نبؾ عدم آل ة "حورس" ترد كثي ار تي متف
كتبظ الموت ذ وأ م ب "حرومور" أي حورس الكبيرذ "حرو-مرت " أو "حريرتي" أي حورس ذو العينيف
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والمقصود ب ب الممس والقمرذ وحورس راعي اتتقيف(حروروتي) .أمب حورس اتوزيري تي م

"حرو-

ببر ار " 42أي حورس الط،ؿ وكبف يمثؿ دايمب واصبعه تي تمه.
أمب تي ليبيب تنغد صمة حورس ظ "التمحو" و"التحنو" وازحة حيث نغد ألقبظ حورس العديدم لقبب يربطه
مببمرم ب ذا المعظ و "حور تحنو" ولقبب آرر و "تحنوي" أي صبحظ تحنو؛ كمب أف عببدم حورس رىـ
انتمبر ب تي كؿ مصر تإن ب تركز

تي الدلتب الغربية حيث كبف يطمؽ عم

ذا الله "الميبي ذو الذراع

المرتوعة".43
ونظ ار لوغود أوغه المبه الكثيرم بيف العببدا
تأثير متببدلبيف المصرييف والميبييف تي مغبب

الميبية والعببدا

المصرية تإف ذلؾ غعؿ البعض يرغح وغود

العببدم و الديف.

 -1.1أهم اآللهة في عهد الحكم الميبي:
ومف أ ـ اآلل ة التي كبف ل ب مأف كبير تي ع د الحكـ الميبي تمثم

تي:

 -1.1.1اإلله حرشف:
معبود ديـ غدا يرغا إل الم بغريف لوادي النيؿ مف الصحراق الميبيةذ ي ،ر ا ـ حرمؼ تي معنييف :اتوؿ
الذي و عم رمبلهذ والثبني الذي و عم مبيه أو بحيرته44ذ ت و مرم معبود ين ظ إل الرمبؿ أي الصحراقذ
و أررى إل المبق.
يتمببه ذا الله تي صورته ما آل ة أررى مثؿ الله آموف والله رتوـ التي تمثؿ تي صورم كبشذ ويمثؿ
الله "حرمؼ" الله العظيـ ل ي ار ميوبوليس (أ نب يب المدينة) ذ عندمب تمكن

ات رم الميبية مف تثبي

ن ،ب تي

مدينة ي ار ميوبوليس كقوم اغتمبعية وا تصبدية مؤثرم صبر أبنبؤ ب مف اتعزبق الم ميف تي ك بنة ذا اللهذ
ممب مكن ـ مف ال يطرم عم

ال مطة الدينية تي المدينة إزبتة إل

ن،وذ ـ اب تصبدي45ذ حيث نعرؼ أف

"مبوا بتب" ابف "بويوواوا" كبف أحد ك نة الله حرمؼ و و المنصظ الذي توارثه أبنبق ات رم الميبية.
 -1.1.1اآللهة باستت:
امتؽ ا ـ ذف اآلل ة مف ا ـ المدينة التي عبد

تي ب و ي بوب طة (تؿ ب طة حبليب)ذ تقد عال مأن ب

وعظـ مطبن ب عندمب اترذ مموؾ ات رم الثبنية والعمريف "بوب طة" عبصمة لممك ـذ تبني ل ب معبد بب م ب
ومثم

تي غميا أرغبيه وكبف ل ب ثبلوث بذ و د اترذ

القطط أو ات ود46ذ و كذا تحول
 .1الجانب المعماري والفني:

ذف اآلل ة أمكبؿ متعددم تغما بين ب إمب مف تصيمة

ذف اآلل ة المحمية إل واحدم مف أ ـ آل ة مصر تي ذلؾ الع د.
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ترؾ المموؾ الميبيوف تي مصر آثبر مرتم،ة أثنبق تترم حكم ـذ تتمثؿ تي بعض البقبيب العمرانية كبلمقببر
والتمبثيؿ..وىير بذ ويبدو مف رالل ب أف ؤبق المموؾذ د طعوا موطب معتب ار تي مغبلي

والمعببد والتوابي
العمراف وال،ف.
 -1.1المعماري:

يت،ؽ الببحثوف عم أف دلتب النيؿ الغنية وذا
النيؿ وحزبرتهذ إب أن ب كبن

ذا

مف غ ة والطمي المتراكـ بكميب
العوامؿ ب م

اب تصبدية الكبيرم التي ب م

المكبنيب

أثر مبي عم المرم،ب

اتثرية والمنمآ

المعمبريةذ تبلرطوبة المديدم

كبيرم نويب مف غ ة أررى والكثبتة ال كبنية والزراعية المديدمذ كؿ ذف

تي طمس غزق كبير مف المرم،ب

المعمبرية التي أ يم

تي الدلتبذ وحيث أف مركز الحكـ

الميبي كبف أ ب ب تي الدلتب تميس نبؾ مب يمنا مف اب تنتبج أف د ار كبي ار مف المنغ از
العصر د تالم

أو طمر تح

تي ازد بر وادي

طبقب

المعمبرية ل ذا

الطمي المتراكمة47ذ إب أف مب تبق مف ذف المرم،ب

يمير إل

الغ د الكبير الذي بذؿ تي ذا المغبؿ.
لقد ترؾ ال،راعنة الميبيوف آثبر منمآت ـ العمرانية تي مدينة بوب طةذ و ي مركز حكم ـ ات ب يذ كمب أمبر
إل ذلؾ مبنيتوفذ وأيزب تي مدينة "تبنيس" التي كبن
الميبيوف د أ بموا ب ب صو ار وا تراحب

العبصمة اب تصبدية لمبالدذ وب ي تبعد أف يكوف الحكبـ

ل ـذ ببلزبتة إل المعببد؛ و د تزموا ذف المدينة لتكوف مأوى أبدي

ل ـ تي ممبت ـذ وعم الرىـ مف ذلؾ تإن ـ لـ ين وا بب ي أنحبق مصر وربصة العبصمة الدينية طيبة. 48
كبف لمؤ س ات رم الميبية "ميمنؽ اتوؿ" النصيظ اتكبر مف المنغ از
ات مية بمكبف تي تمؾ ال،ترم مف تبريخ البالد التي م

المعمبريةذ تقد ترؾ آثب ار عدم مف

تي ب اآلثبرذ تممب تول "ميمنؽ" مقبليد الحكـ أرذ أوب

تي توطيد ال الـ واتمف تي البالدذ وبعد ذلؾ عزـ عم

أف يقوـ آلل ته التي نبصرته و بعدته لموصوؿ

لم مطةذ بتغميؿ معببد ب وبربصة معبد آموف ببلكرنؾذ ولذلؾ صمـ عم

أف يقيـ أث ار مب قب ببر از ي تري

اتنظبر بعظمته عم ىرار مب أ بمه المموؾ العظبـ تي ع د الدولة الحديثة؛ تأ بـ بوابة النصر التي تقا بيف
معبد رعم يس الثبلث الصغير الذي أ بمه لإلله "آموف رع" والبوابة الثبنية التي كبن

تعد و تيذ واغ ة معبد

الكرنؾ العظيـذ وتؤلؼ بوابة "ميمنؽ" غزقا مف امتداد الغدار الغنوبي لقبعة العمد العظيمة49ذ و ذف البوابة
تدع

عبدم البوابة البوب طيةذ و د نقش عمي ب غال

النصر التي رمد

أ رم "بوب طة" تي طيبةذ كمب نقش عمي ب منبظر

ىزوم "ميمنؽ" عم تم طيفذ ونقش عمي ب الك نة العظبـ أبنبق ذف ات رم وتوارير ـ.
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أمب أزرـ تمؾ العمبير تيتمثؿ تي الب و العظيـ بمعبد الكرنؾ تي مظ مدينة طيبةذ والذي أ بـ أمبمه صرحه
الكبيرذ و و أكبر صرح عرتته مصر القديمة بأ ر بذ ويقدـ لنب "بر تد" وص،ب ل ذف المنمآ
أكمم

التي يرى أن ب د

عمبرم معبد الكرنؾ وأعطته مكال بديعب مف غ ة النيؿذ وأف "ميمنؽ اتوؿ" بـ بإحيبق ممبريا البنبق

المعتبدم لم،راعنة التي تو ،

كأكثر مف مبيتي عبـ50ذ إذ تدؿ النقوش التي ترك ب "ميمنؽ اتوؿ" عم صرور

بمدم ال م مة و ي الربصة بقطا اتحغبر ل بمة المببنيذ عم أنه كبف د صمـ عم
لمعبد الكرنؾ بمب تي ذلؾ البوابة اتول

إ بمة الرد ة اتول

التي أمبم بذ و د ترؾ لنب رييس البعثة الذي أر مه "ميمنؽ اتوؿ"

لقطا أحغبر البوابة البوب طية تي محبغر ال م مة لوحة ذكر عمي ب أعمبله والغرض من بذ حيث يذكر النقش
الذي تركه "حور م بؼ"ذ و و رييس البعثة أف "غاللته أعط مروطب ل بمة بوابة عظيمة غدا مف..تغؿ أف
تزيق طيبة وا بمة أبواب ب المزدوغة مف عمرم آبؼ اتذرع(ارت،بعب)ذ وذلؾ ل بمة رد ة أعيبد لبي

والدف

آموف رع ممؾ اآلل ة وليحيط ب بأعمدم"51ذ إب أف ميمنؽ لـ يقدر له أف يعيش ليكمؿ العمؿ الزرـ الذي
صممهذ ليكممه ابنه مف بعدف.
ومف آثبرف المعمبرية أيزب مب يعرؼ بموحة الكرنؾذ والتي عثر عمي ب "لغراف" عبـ 0981ذ و ي مف الحغر
الرمميذ و د ت مم

معظـ نصوص بذ وتظ ر ر وم ب "ميمنؽ اتوؿ" و و يقدـ القرابيف لإلله آموفذ كمب ترؾ

"ميمنؽ اتوؿ" أثريف ببرزيف كبن

ل مب يمة تبريرية عبلية إزبتة إل

الدارمةذ ولوحة الزرايظذ أمب عف الموحة اتول

يمت ب المعمبرية و مب لوحة واحة

تإن ب تمرص رواية الرالؼ حوؿ بير مبق تي تمؾ الواحة

وتكميؼ ميمنؽ ببنه ببلذ بظ إل الواحةذ وحؿ النزاع بيف المواطنيفذ وتروي تمؾ الموحة طريقة حؿ الرالؼذ
حيث يصؼ " ميـ ح ف" ذف الموحة بأن ب ذا

أ مية ببلغة ببلن بة لتبريخ ذف ال،ترمذ حيث إن ب تبحث تي

اتحواؿ الطبيعية والدارية والدينية والطبوىراتية ل ذا ال ميـذ كمب أن ب تحتوي عم تطور غديد تمثؿ تي إزبتة
لقظ ال،رعوف بؿ ا مه الممكي52ذ و و تقميد لـ يكف معروتب مف بؿ حيث كبن

كممة ترعوف وص،ب لمقصر

الممكي وليس لممموؾ أن ،ـ كمب أن ب تقدـ لنب وص،ب ت،صيميب لمقزبق بوا طة الوحي.
وببلزبتة إل بنبقاته تي طيبةذ تمه آثبر مت،ر ة ومن ب معبد صغير تي منؼ يعرؼ بمعبد مالييف ال نيفذ
كمب بدأ تي العمؿ تي معبد آرر تي الريبة(مصر الو ط ).53
أمب "أو ركوف اتوؿ" تقد ترؾ عدم أعمبؿ تغ د نمبطه المعمبريذ تقد كبن
عف والدف ىنية وا عة الثرومذ حيث تمكف أف يتبرع لمعببد مصر تي ال نوا

المممكة التي ورث ب ذا الممؾ
الثالث اتول مف حكمه تقريبب

بمب يني ؼ عم أربعمبية و بعة وثمبنيف ألؼ رطؿ تزةذ ولمب أزيؼ ذا المقدار إل مب تبرع به مف الذ ظ
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بمغ المغموع رم مبية و تيف ألؼ رطؿ مف المعدنيف الن،ي يف54ذ وتعتبر ذف ال بب

أعظـ بر بف عم الغن

وبحبوحة الحيبم ببلقطر المصري تي مبدأ الحكـ الميبي.
ومف بيف أعمبؿ "أو ركوف اتوؿ" تو يا معبد صغير يقا عم
غدراف ذا المعبد مغموعة ال بب

ممبرؼ مدينة بوب طةذ و د نقش عم

الممكية لممعببدذ و د احتوى المعبد عم منبظر غميمة مد مة تزيف القبعة

الريي ية به.55
كمب ين ظ ل ذا ال،رعوف المروع تي إعبدم بنبق المعبد الكبير تي بوب طةذ وزينه بمنبظر غميمةذ ب ي ا
الن بف إب أف يؤرذ بغمبل بذ وان ب كبن

أكثر اتقبنب مف تمؾ التي ترك ب رعم يس الثبني تي أوارر أيبمه.56

ومف أ ـ اآلثبر التي تحدثنب عف ع دف "لوحة الوصية" ببلكرنؾذ والتي أ بم ب تي ع دف ابنه "أو ار " و ي تحتوي
عم

بيمة م،صمة بأو بؼ معبد آموف وتوصؼ بأن ب وثيقة بنونية نبدرم عف ذلؾ العصر؛ إزبتة إل آثبر

أررى مت،ر ة مثؿ لوحة العرابة المدتونة التي تعود لم نة  23مف حكمهذ وكذلؾ يبمه بب تكمبؿ معبد أبيه تي
الحيبةذ وا بمة بمدم صغيرم ببل،يوـذ كمب يعود لعصرف عدد مف التمبثيؿ تبي ال وؿ والغعبريف المنتمرم تي بعض
متبحؼ العبلـ مثؿ متحؼ ليدف ب ولنداذ وبروك ؿ ببمغيكب والموتر بببريس.57
ليأتي ال،رعوف "أو ركوف الثبني" تي المرتبة الثبنية بيف مموؾ ات رم الميبية مف حيث يمة اآلثبر المعمبرية
التي وصم

إلينب مف ع دفذ وتدؿ اآلثبر البب ية أف "أو ركوف الثبني" د اترذ "رعم يس الثبني" نموذغب لهذ

والظب ر أنه لـ يكف يريد أف يقمد م،ه ذا بؿ كبف يريد أف ي،و هذ وذلؾ ببىتصبظ آثبرف وينتقـ لممموؾ الذيف
اىتصظ رعم يس الثبني آثبر ـ.58
عرؼ عف ذا الممؾ أنه أعم مف مأف اآلل ة "بب ت "ذ ولذلؾ تقد بـ بتمييد معبد كبير ل ب تي "بوب طة"ذ
ويوصؼ ذا المعبد بأنه مف أغمؿ المعببد التي أ يم
ذا المعبد ولـ يقتصر ذلؾ عم التمبثيؿ والموحب
محو ا ـ "
و دم

ل ذف اآلل ةذ ونغد ا ـ اآلل ة منقومب بحروؼ كبيرم تي
بؿ عم عقود المعبد والعمدذ وكبف ىرض الممؾ مف ذلؾ

".59
اآلثبر المعمبرية تو ركوف الثبني ردمة غميمة لمتبريخ المصريذ تبلنقوش الكثيرم التي اكتم،

عم

البوابة الزرمة مف الغراني ذ التي أ بم ب أو ركوف الثبني دارؿ معبد مدينة بوب طة تقدـ وص،ب ت،صيميب
لمنب بة دينية و يب ية م مةذ و ي مب يعرؼ "بعيد د"ذ و و العيد الذي يقبـ بمنب بة مرور ثالثيف عبمب عم
تولي الممؾ ال مطةذ واف كبف بعض المموؾ لـ يمتزموا ب ذف المدم تي إ بمة العيد -حيث احت،ؿ أو ركوف الثبني
ب ذا العيد تي العبـ الثبني والعمريف مف حكمهذ حيف انت ز ال،رصة لصدار مر وـ الع،بق مف كؿ أنواع
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الردمة ببلن بة لن بق حريـ معبد آموف رع وكذا المعببد اتررى تي مدينته -وتممؿ تمؾ النقوش مراحؿ العداد
لمعيد والعالف عنهذ ومب يحدث رالله مف مظب ر ابحت،بؿ60ذ ويعتبر ذا الوصؼ أو ا وأممؿ وصؼ ل ذا
العيد اكتمؼ تي وادي النيؿ.
وتي تبنيس ترؾ ال،رعوف الميبي "أو ركوف الثبني" بصمبته وآثبرف وازحةذ تببلزبتة إل
الترميـ التي بـ ب بذ تإف اتثرييف د أزالوا أطنبنب مف التراظ كبن
بيو

ال،رعوفذ حيث عثر تي بداية اتمر عم

غبثمة عم أعمبؿ زرمة رمد

ذكرى ذا

و يبكؿ مقبمة مف المبف(اآلغر المموي)ذ تي غنوظ ىرظ

المعبد الكبير آلموفذ وأثنبق أعمبل ـ دارؿ ذف البيو
المترذ وتي آرر ذف البير وصؿ إل

بعض أعمبؿ

بحظوا وغود بير نبزلة طر ب حوالي متر ونصؼ

أ ـ مقبرم غمع

موميبقا

مموؾ ات رم الحبدية والعمريف والثبنية

والعمريفذ ويعتقدوف أف ذف المقبرم مف المقببر التي لـ تصم ب أيدي المصوص تي التبريخ المعبصر؛ وتحتوي
ذف المقبرم الممكيةذ بر ال،رعوف "أو ركوف الثبني" وتي ىرتة مغبورم دتف أتراد مف أ رته من ـ :ابنه
حورنر ذ وابنه ال،رعوف "تكمو الثبني" وال،رعوف "ميمنؽ الثبلث".61
كمب بـ "أو ركوف الثبني" بإصالح المعببد ومن ب معبد ات صرذ وذلؾ بعد أف ىرؽ مف أثر ال،يزبف
الزرـ الذي حدث تي ع دفذ كمب وغد
غبيؿذ ممب يمير إل العال ب

آثبر له ربرج مصرذ ومن ب تمثبؿ له تي معبد الله بعؿ بمدينة

الوطيدم تي ع دف ما دويال

المبـذ وتي تم طيف أيزب حيث عثر عم آنية

مف المرمر عمي ب ا مه تي ال بمرم.62
كمب عثر عم تمثبؿ ببلحغـ الطبيعيذ يمثؿ أو ركوف الثبني منحنيب بصدرف إل اتمبـ و ب ه الي رى إل
الرمؼذ وكبف التمثبؿ بدوف رأسذ و د كتظ ا مه عم الكتؼ اتي رذ وألقببه كبممة عم

بعدم التمثبؿ حبمال

لوحب دوف عميه نص صالم يرتع ب آلموف طبلبب ابقبق ذريته تي منبصب ـ التي عين ـ تي بذ أمب تي مرؽ المعبد
تقد أ بـ يكؿ اتعمدم بحغبرم م تردمة.63
ببلزبتة إل اتعمبؿ الزرمة مف بوابب

و يبكؿ وىرؼ احت،بب

مب قةذ ار رة أ بم ب ال،راعنة الكببرذ

نبؾ آثبر مت،ر ة لغير ـ مف ال،راعنة الميبييف:
عبصر "تكمو

الثبني" اتزمة ال يب ية التي م دت ب الدولة الميبيةذ وتعرض حكمه لثورم معبية امتد ل يب ب

مف طيبة إل كبمؿ البالدذ لذلؾ يعرؼ بأنه ممؾ ىير بنبقذ نتيغة لظروؼ البالد التي لـ ت مح له بذلؾذ إذ
ولـ يرمؼ ذا ال،رعوف إب بعض اآلثبر الصغيرم المت،ر ة 64مثؿ اتلواح والغعبريف والتمبثيؿ التي تحمؿ ا مه.
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أمب "ميمنؽ الث بلث" تكبف أ ـ عمؿ بـ به تي تبنيس و البوابة الزرمة التي أ بم ب تي معبد تبنيس
الكبيرذ و ي التي تعرؼ ببلبوابة الغربيةذ و د ك ب ب كم ب ببلغراني

وكبن

تؿ مف اتحغبرذ أعبد اتثريوف تصميـ البوابة الم دمةذ لتبيف أن ب كبن

بقبيب ب عند الكمؼ عن ب عببرم عف
تتألؼ مف برغيف وييف ي،صم مب ممر

عرزه رم ة أمتبرذ يرتكز عميه الغداراف المبنيبف مف المبفذ وواغ ب
برغي البوابة كبف كؿ من مب م تقال عف اآلررذ والواغ ب

البوابة منحنية بعض الميقذ وأف

وال،رج التي لمبوابة مزينة ببلنقوش الغبيرم غميمة

الصناذ ومواد ذف البوابة مأروذم كم ب مف آثبر ديمة مف ن،س المكبف.65
ببلزبتة إل المغموعب

اتثرية المتكبممة التي تعود "لميمنؽ الثبلث"ذ تتمثؿ تي تببوته الربص و و مف

ال،زة الربلصةذ ورأس صقر مف الذ ظ الربلص ومقتنيب

مرصية مثؿ النعبؿ وات بور الذ بيةذ وربتمه

المرصي و نبع مف الذ ظ يغطي الموميبقذ وكذلؾ صدرية ذ بية نقش عمي ب مقتط،ب

مف كتبظ الموت ذ

إزبتة إل أميبق أررى عديدم.
 -1.1الفني:
ترار

بعد عصر الرعبم ة عزمب

ال،ف وال،نبنيف المصرييفذ بعد أف ا ت مك

المبدية والحيوية تي عصر ب اتريرذ وبعد أف ت بو

غبنبب زرمب مف و بيم ب

بم ب عزايـ ال،راعنةذ وازطرب

ا تصبديب

البالد

وأحوال ب ال يب ية منذ أوارر القرف الثبمف عمر ؽ.ـذ ولكف لح ف الحظ أف ا تمر دواتا ابنتبج ال،ني بب ية
ببقبق الديف ومطبلبهذ وبقبق مطبنه الوا ا عم

أ مه ومموكه66ذ إذ ازد ر تي اتلؼ اتول

بؿ الميالد

ال،نوف القبيمة عم اتمغبؿ المعدنية تي المرؽ اتدن عبمة وتي مصر ربصة.
تعرت

تترم حكـ الميبييف انتعبش عظيـ تيمب يتصؿ ببلعودم إل إحيبق أ بليظ النح ذ وأزبتوا عميه تمكيؿ

تمبثيؿ مف البرونزذ رصعو ب بمعبدف وأحغبر كريمة ونقموا عم
تميزوا وارتقوا بر وـ التوابي

طوح ب صور أرببب ـ ومنبظر عببدت ـذ كمب

ومتون ب وزربرت ب وصور ب بألواف ص،راق تب عة ثببتة رايعة.67

إف تمثبؿ "أو ركوف الثبني" الذي يمثؿ الممؾ عم

مكؿ "أوزيريس" تي حمبية "حورس" و"ايزيس" وكذلؾ

تمثبؿ عببدم الله "كبرومبمب" ح،يذم "أو ركوف اتوؿ"ذ يق،بف إل

غبنظ أعظـ روايا ال،ف وأبرز ب تي مصر

أثنبق حكـ الميبييفذ وتعتبر مف أتزؿ تمبثيم ـ المعدنيةذ و د مثؿ ال،نبنوف ذف اتريرم أي تمثبؿ الممكة
"كبرومبمب" كمب لو كبن

ترطو تي تؤدم عم

رأس موكظ ديني تقدـ تيه رببنب إل

الصالصؿ بيد ب الممدودتيف إل اتمبـذ وعبر بنظرت ب تيه و مب

رب بذ أو ت ز رالله

وغ ب عف يقظة وانتببف كبيريف.68
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وتي مغبؿ النح
تنية رايعة كبن
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ظ ر نمبط غديد منذ ع د "أو ركوف الثبني"ذ تقد حبوؿ تنبف عصرف أف يررج نمبذج

تزب ي طراز الع ود ال ببقة ما اتقبن ب بمكؿ غيدذ مثممب يظ ر مف "ثبلوث أوزير" الذي تـ

صنعه مف الذ ظ والالزوردذ كمب يظ ر ال دوق والو بر تي تمثبؿ آرر لمممؾ "أو ركوف الثبني"ذ تصنبعة
النح

كبن

ب تزاؿ تي ع د ذا ال،رعوف حبتظة لرونق ب وب بي ب تي مدر ة النح

تي الغراني ذ حيث مثؿ

ال،رعوف "أو ركوف الثبني" راكعب منحنيب بغذعه إل اتمبـ ليقدـ لوحة لإللهذ و ب ه الي رى إل الرمؼذ و وغد
بدوف رأس69ذ و د كتظ ا ـ أو ركوف عم كت،ه الي رىذ وألقبظ الممؾ نقم

كبممة عم القبعدم.

و د عثر عم كثير مف التمبثيؿ الربصة بكببر الموظ،يف تي ع د "أو ركوف الثبني" ذمن ب تمثبؿ الكب ف "زد
تحوتي تعنخ" ببلكرنؾذ مف بين ب تمثبؿ مصنوع مف الغراني

ات ود مثؿ الكب ف بعدا عم كر ي مكعظ ويدف

اليمن عم ركبته مم كة بمنديؿ ويمبس مع ار م تعب ار م بال ذ وغ مه مم،وؼ تي عببق تحت ب غمببظ و ميص
آررذ وعم مقدمة الكر ي توغد امرأم تي يد ب ز رم البمنيف.70
لقد كبن

صنبعة التمبثيؿ تي مصر ال،رعونية أثنبق مرحمة الدولة الحديثة –حغرية كبن

أو حديدية -ذا

نمط واحدذ يتميز بو ،ة غبمدم ب ليونة تي بذ الوغه حبدذ النظرم محد ة إل اتمبـذ الذراعبف ممتصقبف ببلغ ـ
والك،بف مقبوزتبف والقدـ الي رى إل اتمبـ؛ ولكف ابتداق مف اتلؼ اتول ؽ.ـذ وأثنبق حكـ الميبييف لمصرذ
حدث تغديد تي مغبؿ ال،نوف وعم الرصوص تف النح ذ تإف كبف المموؾ الميبيوف د اىتصبوا بعض أعمبؿ
أ الت ـذ إب أن ـ أنتغوا آثب ار تعتبر تح،ة تزيف الكثير مف متبحؼ العبلـذ ويعتبر ع د ات رتيف الثبنية
والعمريف والثبلثة والعمريفذ ع د ن زة وازد بر ل،ف النح

ووزا التمبثيؿ المعدنيةذ تقد انتمر تمبثيؿ

كبيرم متقنة الصناذ ومتعددم اتمكبؿ وال ييب ذ والغديد تي ب و أنب ة ذف التمبثيؿ ورمب ة وام بذ و ذا لـ يكف
معروتب بؿ ع د الميبييف.71
أمب ببلن بة لم،نوف الصغرىذ تتبيف المبدم اتثرية التي عثر عمي ب تي مقببر ال،راعنة الميبييفذ أف تنبني ذا
العصر برعوا تي صنبعة الحمي والمغو ار

وىير ب مف تمبثيؿ صغيرمذ تقد عثر لمممؾ ميمنؽ اتوؿ عم

عقد وصدرية ذ بيةذ كمب عثر لمممؾ أو ركوف اتوؿ عم

عدم غعبريف وتعبويذ بب مه وآثبر صغيرم تي

مرتمؼ متبحؼ العبلـذ من ب غعراف بمتحؼ "ايدف" وأررى تي مغموعة "نيوبري"ذ ومغموعة صغيرم مف البرونز
وعقد "منب " الربص ببآلل ة حتحور وحمبب
تي متحؼ "بروك ؿ".72

مف الغمد وعقد منب

مف الرمظذ وكذلؾ أ طوانة مف العقيؽ
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كمب عثر تي مقبرم "أو ركوف الثبني" عم عدم أواني ربصة بهذ وابنيه "حورنر " و"تكمو الثبني"ذ وتمبثيؿ
ذا

طرز مرتم،ة بعز ب ذو معر م تعبر وبعز ب ذا

طرز تقميدية73ذ ببلزبتة إل بعض الر بيؽ الذ بية

التي لـ تصم ب أيبدي المصوص.
أمب محتويب
ت ي لي

"حورنر "ذ من ب عدم عقود و اليد ترط ب المصوص عند ن ظ مب تي تببوتهذ ولذلؾ

تببو

كبممةذ وأح ف ذف العقود ح،ظب عقد مؤلؼ مف دواير صغيرم مف الذ ظ منظومة تي ريطذ ينت ي

طرتبف بأنبوبة كبن

م تعممة لربطه وتي ذف ال ال ؿ ن ،ب كبف تي ب ال ؿ صغيرمذ وثبت

ز يرم تي طرؼ

كؿ م مة وعند كؿ تقبطاذ و نبؾ عقد آرر لـ يبؽ منه إب احدى عمرم ز يرم أصغر مف ز ي ار
ال بلؼذ وأنبوبة مركظ تي ب حمقب ذ أمب الصدريب

التي كبن

تحمي صدر ذا اتمير تقد ارت،

من ب إب رأس كبش مصنوع مف الذ ظذ وز رم "بمنيف" مف الذ ظذ وبعض اتميبق كبن
القطا مف الذ ظ ربصة بمغو ار مف ذا النوع ترك ب المصوص و

ر ة محتويب

العقد

ولـ يبؽ لنب

مرصعة وبعض

التببو .74

 .خاتمة:
ذف ي الصورم العبمة لممظب ر الحزبرية لمّيبييف بمصر بغوانب ب ابغتمبعيةذ الدينيةذ وال،نية التي توصمنب
إلي ب مف رالؿ المعمومب

القميمة التي بحوزتنبذ تنظ ار لنقص المبدم التبريرية رالؿ ذف ال،ترم –لعوامؿ يب ية

دارمية وربرغية ببلزبتة لمعبمؿ الطبيعي الذي أتمؼ العديد مف اآلثبر -لـ نتمكف مف تقديـ صورم وازحة
وكبممة ت ـ التطو ار
رالؿ ذف المعمومب

التي ط أر

عم مرتمؼ ميبديف الحيبم تي مصر رالؿ ذف ال،ترمذ إب أنه يتبيف مف

التي بحوزتنب واآلثبر التي تعود إل

ذف المرحمةذ أف المموؾ الميبييف عمموا بغ د كبير تي

الح،بظ عم المعبلـ الحزبرية لمصرذ وأعبدوا لمصر مغد ب ومكبنت ب ربصة تي ع د الممؾ "ميمنؽ اتوؿ"
بعد يبمه ببلحممة عم تم طيفذ تب تعبد مغد مصر وغمظ معه ثروم عظيمة ب م
المصري تي ذف ال،ترمذ كمب أعبد

تي ازد بر اب تصبد

لمصر يبت ب ما الدوؿ المغبورم ك،ينيقيب و وريب وتم طيف وأرذ أمراؤ ب

يت ببقوف لنيؿ رزبفذ كمب تدؿ اآلثبر أيزب إل تقدـ ال،ف والعمراف تي الع د الميبيذ ربصة تمؾ اآلثبر التي
ترص الغبنظ الدينيذ تقد تركوا لنب عدم آثبر من ب معببد الكرنؾ وتبنيس تدؿ عم

مدى غمبل ب والتمبثيؿ

المصنوعة ببلمعبدف الثمينة المرتم،ة التي زادت ب ب بقاذ إب أنه منذ الع ود اتريرم مف الحكـ الميبي عرت
آثبر ـ نقصذ و ذا نظ ار لمظروؼ ال يب ية التي طغ
و

عمي ـ بعد ابنق بـ ال يب ي وتأ يس أ ر حبكمة تي

واحد ذ مب أدى إل أف تصبح مصر عرزة لألطمبع اتغنبيةذ والتي ب بظ الحروظ دمر العديد مف

المنمآ .
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 .قائمة المصادر والمراجع:
أوب :المراغا العربية
 أحمد ترريذ مصر ال،رعونية موغز تبريخ مصر منذ أ دـ العصور حت عبـ  223بؿ الميالد ذ مكتبةات رمذ ط  3ذ 3103
 أدولؼ إرمبفذ ديبنة مصر القديمة نمأت ب و تطور ب و ن بيت ب تي أربعة آبؼ نةذ ترغمة عبد المنعـ أبوبكر و محمد أنور مكري ذ مكتبة مدبوليذ القب رمذ 0881
 آلف غبردنرذ مصر ال،راعنة ذ ترغمة نغيظ ميربييؿ اب ار يـ ذ ال يية المصرية العبمة لمكتبظذ 0892 أـ الرير العقوف ذ دولة اتمبزيغ تي مصر ال،رعونية  811ؽ.ـ 901 -ؽ.ـ ذ دار القدس العربي ذ و رافذ3101
 -إيزابيؿ ترانكوذ أ بطير و آل ة –ن،نب

رع إله الممسذ ترغمة حميـ طو وفذ المغمس اتعم لمثقبتةذ

القب رمذ 3111
 -ح يف عبمر محمد بلـذ العال ب

الميبية المصرية منذ ع د ال ك وس حت ن بية الحكـ الميبي لمصر

( 921-0921ؽ.ـ تقريبب)ذ المركز الوطني لممح،وظب

والد ار ب

التبريريةذ طرابمسذ 3118

 رزواف يد عبد ال الـذ ال،راعنة مموؾ الذ ظذ3101 زكية طبوزادم يو ؼذ تبريخ مصر القديـ مف أتوؿ الدولة الو ط إل ن بية ات ار ذ القب رم ذ 3119 ميـ ح فذ مصر القديمة-ن بية ات رم الواحدم و العمريف و حكـ دولة الموبييف لمصر حت بداية الع دابثيوبي و لمحة تي تبريخ العبرانييفذ ج8ذ مطبعة غبمعة تؤاد اتوؿذ 0813
 -ميمبف بف ال عديذ عال ب

مصر ببلمغرظ القديـ منذ تغر التبريخ حت القرف ال ببا بؿ الميالدذ

أطروحة دكتوراف دولة تي التبريخ القديـذ غبمعة منتوري

نطينةذ 3118

 عبد الحميـ أحمد درازذ مصر وليبيب تيمب بيف القرف ال ببا و القرف الرابا ؽ.ـ ذ ال يية المصرية العبمةلمكتبظ ذ .3111
 عبد العزيز صبلحذ ال،ف المصري القديـذ نربة مف العممبقذ تبريخ الحزبرم المصرية-العصر ال،رعونيذالمغمد اتوؿذ مكتبة الن زة المصريةذ القب رم
 عمي ت مي رميـذ آل ة مصر العربيةذ المغمد اتوؿذ ط0ذ الدار الغمب يرية لمنمر والتوزيا بميبيب وداراآلتبؽ الغديدم ببلمغرظذ .0881
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 -محمد ال بدي حبرش ذ د ار ب

و نصوص تي تبريخ الغزاير وبمداف المغرظ تي العصور القديمةذ دار

ومة ذ الغزاير ذ 3102
 محمد صقر ر،بغةذ يرودو يتحدث عف مصرذ الكتبظ الثبنيذ دار القمـذ 0833 -مصط ،عبد العميـ كمبؿ ذ د ار ب

تي تبريخ ليبيب القديـ ذ المطبعة ات مية ذ بنغبزيذ .0833

 نيقوب غريمبؿذ تبريخ مصر القديمةذ ترغمة مب ر غويغبتيذ دار ال،كرذ القب رمذ ط 3ذ 0882 نري بر تد ذ تبريخ مصر مف أ دـ العصور إل ال،تح ال،بر ي ذ ترغمة ح ف كمبؿ ذ مكتبة مدبولي ذالقب رم ذ ط  3ذ 0889
 والس بدجذ بر إـ رو كتبظ الموت ال،رعوني(عف بردية آني ببلمتحؼ البريطبني)ذ ترغمة تيميظ عطيةذمكتبة مدبوليذ القب رمذ 0899
عبد المطيؼ محمود البرىوثي ذ التبريخ الميبي القديـ مف أ دـ العصور حت ال،تح اب المي ذ ج  0ذ
تبمغنب
المجمة:
 -أـ الرير العقوف ذ مف مصبدر التمريعب

المحررم لم،رد عند ال،رعوف "بوروريس" ذي اتصؿ الميبيذ مغمة

عصورذ مربر البحث التبريري مصبدر وتراغـذ كمية العموـ ابن بنية و الحزبرم اب الميةذ غبمعة و رافذ
دار اتديظ لمنمر والتوزياذ و رافذ العدد 01-01/02-03ذ 3118-3119
 أـ الرير العقوفذ المصبدر الدينية الممتركة بيف مصر والمغرظ القديميفذج0ذ مغمة عصور ذ مربرالبحث التبريريذ غبمعة و رافذ مكتبة الرمبد لمطببعة والنمرذ العدد 3ذ 3113
 -محمد عمي أبو محمةذ المعتقدا

الدينية الميبية القديمةذ مغمة كمية اآلداظذ غبمعة مصراتةذ العدد اتوؿ.

ثانيا :األجنبية:
- H.Breasted, A history of Egypt from the earlist times to the Persian conquest , second
edition , Charles scribner’s sons , New York , 1945
- J.Yoyotte,bijoux dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris, 1959
- O.Bates, , the eastern libyans , éd Macmillan and co limited , London , 1914.
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المؤلف  :مريم عبد السمامين

 -0أـ الرير العقوفذ دولة اتمبزيغ تي مصر ال،رعونية  811ؽ.ـ 901 -ؽ.ـذ دار القدس العربيذ و رافذ 3101ذ ص ص -38
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 -2ح يف عبمر محمد بلـذ العال ب

المركز الوطني لممح،وظب

والد ار ب

الميبية المصرية منذ ع د ال ك وس حت ن بية الحكـ الميبي لمصر ( 921-0921ؽ.ـ تقريبب)ذ

التبريريةذ طرابمسذ 3118ذ ص .219

 -3أـ الرير العقوفذ المرغا ال ببؽ ذ ص ص .219-219
 -4ميمبف بف ال عديذ عال ب

القديـذ غبمعة منتوري

مصر ببلمغرظ القديـ منذ تغر التبريخ حت القرف ال ببا بؿ الميالدذ أطروحة دكتوراف دولة تي التبريخ

نطينةذ 3118ذ ص ص .383-380

 -5ميـ ح فذ مصر القديمة-ن بية ات رم الواحدم و العمريف و حكـ دولة الموبييف لمصر حت بداية الع د ابثيوبي و لمحة تي تبريخ

العبرانييفذ ج8ذ مطبعة غبمعة تؤاد اتوؿذ 0813ذ ص .191
-6

ـ يرودو المغتما المصري تي الع د الميبي إل

با طبقب

ي :طبقة الك نةذ طبقة المحبربيفذ رعبم البقرذ رعبم الرنبزيرذ

التغبرذ المترغميفذ المالحيف و أ مبؤ ب نبمية مف حرت ب .عف  :محمد صقر ر،بغةذ يرودو يتحدث عف مصرذ الكتبظ الثبنيذ دار
القمـذ 0833ذ تقرم 031ذ ص .389

 -7محمد صقرذ المصدر ال ببؽذ ال،قرتيف 033-031ذ ص .389
 -8ميـ ح فذ المرغا ال ببؽذ ص .193-191
 -9أـ الرير العقوفذ المرغا ال ببؽذ ص .213

 -10ميـ ح ف ذ المرغا ال ببؽذ ص ص .191-193
 -11أـ الرير العقوفذ المرغا ال ببؽذ ص .212
 -12أـ الرير العقوفذ المرغا ال ببؽذ ص .212

 -13ميمبف بف ال عدي ذ المرغا ال ببؽذ ص .389-383
 -14أـ الرير العقوف ذ المرغا ال ببؽ ذ ص .211
 -15أـ الرير العقوف ذ مف مصبدر التمريعب

المحررم لم،رد عند ال،رعوف "بوروريس" ذي اتصؿ الميبيذ مغمة عصورذ العدد -03

01-01/02ذ مربر البحث التبريري مصبدر وتراغـذ كمية العموـ ابن بنية و الحزبرم اب الميةذ غبمعة و رافذ دار اتديظ لمنمر
والتوزياذ و رافذ 3118-3119ذ ص ص .203-213

 -16أـ الرير العقوف ذ دولة اتمبزيغ ذ ص .213-211
17

 -أـ الرير العقوف ذ المرغا ن ،ه.

 -18عبد الحميـ أحمد درازذ مصر وليبيب تيمب بيف القرف ال ببا و القرف الرابا ؽ.ـ ذ ال يية المصرية العبمة لمكتبظ ذ 3111ذ ص ص
313-310؛ عمي ت مي رميـذ آل ة مصر العربيةذ المغمد اتوؿذ ط0ذ الدار الغمب يرية لمنمر والتوزيا بميبيب ودار اآلتبؽ الغديدم
ببلمغرظذ 0881ذ ص ص .390-338

 -19عمي ت مي رميـ ذ المرغا ال ببؽذ ص ص 390-338؛ والس بدجذ بر إـ رو كتبظ الموت ال،رعوني(عف بردية آني ببلمتحؼ

البريطبني)ذ ترغمة تيميظ عطيةذ ط0ذ مكتبة مدبوليذ القب رمذ 0899ذ ص ص 311-312؛ عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص

.312

 -20عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص .319

 -21أدولؼ إرمبفذ ديبنة مصر القديمة نمأت ب و تطور ب و ن بيت ب تي أربعة آبؼ نةذ ترغمة عبد المنعـ أبو بكر و محمد أنور مكريذ
ط0ذ مكتبة مدبوليذ القب رمذ 0881ذ ص .31-32

 -22عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص  313-310؛ عمي ت مي رميـذ المرغا ال ببؽذ ص .393
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 -23أدولؼ إرمبفذ المرغا ال ببؽذ ص .31-18

 -24عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص 318-319؛ مصط ،عبد العميـ كمبؿ ذ د ار ب

تي تبريخ ليبيب القديـ ذ المطبعة ات مية ذ

بنغبزيذ 0833ذ ص .13أنظرO.Bates, , the eastern libyans , éd Macmillan and co limited , London , :
1914 , p p 203-207.

 -25محمد ال بدي حبرش ذ د ار ب
بمش ر ـ 9ذ ص .31

و نصوص تي تبريخ الغزاير وبمداف المغرظ تي العصور القديمةذ دار ومة ذ الغزاير ذ 3102ذ

 -26عمي ت مي رميـ ذ المرغا ال ببؽذ ص 391-391؛البرىوثي عبد المطيؼ محمود ذ التبريخ الميبي القديـ مف أ دـ العصور حت
ال،تح اب المي ذ ج  0ذ تبمغنب

ذص 021؛.O.Bates,op-cit,p 184

 -27رزعؿ المبغديذ الديف المصريذ ط0ذدار المروؽذ عمبفذ0888ذص 33؛عبد الحميـ درازذالمرغا ال ببؽذص .318
 -28محمد ال بدي حبرشذ المرغا ال ببؽذ ص  08؛ محمد عمي أبو محمةذ المعتقدا

اتوؿذ غبمعة مصراتةذ ص .218

الدينية الميبية القديمةذ مغمة كمية اآلداظذ العدد

 -29محمد ال بدي حبرش ذ المرغا ال ببؽذ ص 32-33؛ أـ الرير العقوفذ المصبدر الدينية الممتركة بيف مصر والمغرظ

القديميفذج0ذ مغمة عصورذ العدد 3ذ مربر البحث التبريريذ غبمعة و رافذ مكتبة الرمبد لمطببعة والنمرذ 3113ذ ص .099-099
 -30محمد ال بدي حبرشذ المرغا ال ببؽذ ص .31
 -31عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص .301

 -32محمد ال بدي حبرشذالمرغا ن ،هذص ص 39-31؛ أـ الرير العقوفذالمصبدر الدينية الممتركةذص .092-093
 -33محمد ال بدي حبرشذ المرغا ال ببؽذ ص .38

 -34أـ الرير العقوفذ المصبدر الدينية الممتركةذ ص .092

 -35أحمد ترريذ مصر ال،رعونية موغز تبريخ مصر منذ أ دـ العصور حت عبـ  223بؿ الميالد ذ ط  3ذ مكتبة ات رمذ 3103ذ ص

ص 201-209؛ نيقوب غريمبؿذ تبريخ مصر القديمةذ ترغمة مب ر غويغبتيذ ط 3ذ دار ال،كرذ القب رمذ 0882ذ ص .139
 -36ح يف عبمرذ المرغا ال ببؽذ ص .209

 -37عمي ت مي رميـذ المرغا ال ببؽذ ص .392

 -38عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص 311-312؛ عمي ت مي رميـذ المرغا ال ببؽذ ص .391-392
 -39عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص .311
 -40وبس بدجذ بر إـ رو كتبظ الموت

ال،رعوني(عف بردية آني ببلمتحؼ البريطبني)ذ ترغمة تيميظ عطيةذ ط0ذ مكتبة مدبوليذ

القب رمذ 0899ذ ص .313

 -41عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص .311

 -42وبس بدجذ المصدر ال ببؽذ ص 312؛ أدولؼ إرمبفذ المرغا ال ببؽذ ص .23

 -43عبد الحميـ درازذ المرغا ال ببؽذ ص 311؛ عمي ت مي رميـذ المرغا ال ببؽذ ص  .399لممزيد حوؿ الله حورس و ايزيس و

أوزيريس أنظر :إيزابيؿ ترانكوذ أ بطير و آل ة –ن،نب

رع إله الممسذ ترغمة حميـ طو وفذ المغمس اتعم لمثقبتةذ القب رمذ 3111ذ

ص ص .323-090

 -44عمي ت مي رميـذ المرغا ال ببؽذ ص 393؛ ميـ ح فذ المرغا ال ببؽذ ص .113-111

 -45ميـ ح فذ المرغا ن ،هذ ص  111-111؛ نري بر تد ذ تبريخ مصر مف أ دـ العصور إل ال،تح ال،بر ي ذ ترغمة ح ف كمبؿ
ذ مكتبة مدبولي ذ القب رم ذ ط  3ذ 0889ذ ص .213

 -46ح يف عبمرذ المرغا ال ببؽذ ص 209؛ ميـ ح فذ المرغا ال ببؽذ ص .113
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 -47ح يف عبمرذ المرغا ال ببؽذ ص .200-201
 -48أـ الرير العقوفذ دولة اتمبزيغذ ص .221

 -49ميـ ح فذ المرغا ال ببؽذ ص 018؛ آلف غبردنرذ مصر ال،راعنة ذ ترغمة نغيظ ميربييؿ اب ار يـ ذ ال يية المصرية العبمة

لمكتبظذ 0892ذ ص .231-218

Breasted, A history of Egypt from the earlist times to the Persian conquest , second edition , -50

Charles scribner’s sons , New York , 1945, p 531؛ ح يف عبمرذ المرغا ال ببؽذ ص .200

 Breasted,op-cit,p 531-51؛ ميـ ح فذ المرغا ال ببؽذص ص 00-018؛ آلف غبردنرذ المرغا ال ببؽذ ص . 231
 -52ميـ ح فذ المرغا ال ببؽذ ص ص 029-022؛ ح يف عبمر ذ المرغا ال ببؽذ ص .203

 -53أـ الرير العقوفذدولة اتمبزيغذص 223؛زكية طبوزادم يو ؼذ تبريخ مصر القديـ مف أتوؿ الدولة الو ط إل ن بية ات ار ذ
القب رم ذ 3119ذص 080ذغبردنرذالمرغا ال ببؽذ ص.233

 -54رزواف يد عبد ال الـذ ال،راعنة مموؾ الذ ظذ3101ذ ص 31-32؛ Breasted, op-cit, p 531-532
 -55ح يف عبمرذ المرغا ال ببؽذ ص 202؛ ميـ ح فذ المرغا ال ببؽذ ص ص .098-099
 -56ميـ ح فذ المرغا ال ببؽذ ص .091-092
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