
النــــــــ�ص لـــ : كريـــ�ســـــــتيــان البـــــــالن

 متحف الأق�صر
القومى



مواعيد املتحف:

- املواعيد ال�ســتوية: من 9 �سباحاً اإىل 3 ومن 4 بعد الظهر اإىل ال�ساعة 9 م�ساًء

- املواعيد ال�سيفية: من 9 �سباحاً اإىل 3 ومن 5 بعد الظهر اإىل ال�ساعة 10 م�ساًء

خالل االعياد الر�سمية اال�سالمية يفتح املتحف ابوابة

 من ال�ساعة 9 �سباحاً اإىل ال�ساعة 4 بعد الظهر

موجز الت�سل�سل التاريخى و اأهم فرتات حكم امللوك

الدولة القدمية

زو�سر (2630-2611 ق.م.)

خوفو (2590-2565 ق.م.)

خفرع (2558 -2473 ق.م.)

منكاورع (2490-2473 ق.م.)

اأونا�س (2353 – 2323 ق.م.)

الدولة الو�سطى

منتوحتب الثانى (2064-2013 ق.م.)

اأمنمحات االأول (1994-1964 ق.م.)

�سيزو�سرتي�س االأول (1964-1919 ق.م.)

�سيزو�سرتي�س الثانى (1881–1873 ق.م.)

�سيزو�سرتي�س الثالث (1872-1854 ق.م.)

اأمنمحات الثالث (1853–1809 ق.م.)

الدولة احلديثة

اأحم�س (1543-1518 ق.م.)

حتتم�س االأول (1496-1483 ق.م.)

حت�سب�سوت (1479 – 1457 ق.م.)

حتتم�س الثالث (1479-1424 ق.م.)

حتتم�س الرابع (1397–1387 ق.م.)

اأمنحتب الثالث (1387–1348 ق.م.)

اأمنحتب الرابع – اأخناتون (1348-1331 ق.م.)

توت عنخ اآمون (1339-1329 ق.م.)

�سيتى االأول (1290-1279 ق.م.)

رم�سي�س الثانى (1290-1279 ق.م.)

رم�سي�س الثالث (1185-1153 ق.م.)

رم�سي�س التا�سع (1105–1078 ق.م.)

ع�سر الإنتق�ل الث�لث والع�سر املت�أخر

حريحور (1080-1074 ق.م.)

باندجم االأول (1070-1055 ق.م.)

ب�سو�سن�س الثانى (959-945 ق.م.)

اأو�سركون الثانى (874-850 ق.م.)

نكتانبو االأول (380-362 ق.م.)

الع�سر اليون�نى – الروم�نى

بطليمو�س االأول (323-305 ق.م.)

بطليمو�س الرابع (222-205 ق.م.)

بطليمو�س التا�سع (116-107 ق.م.)

كليوباترا ال�سابعة (51-30 ق.م.)

اأدريان (117-138 م.)

اأنطونيو�س بيو�س (138-161 م.)

�سيبتيمو�س – �سيفريو�س (193-211 م.)



ت��راث�����ن����ا اك���ت���ص�������اف  ت��راث�����ن����ااإل����ى  اك���ت���ص�������اف  اإل����ى 

متح���ف الأق���صر الق��وم��ىمتح���ف الأق���صر الق��وم��ى



يرجـــع تاريخ الفن املعروف حتى االآن فى مدينة 

طيبة اإىل ع�سر الدولة الو�سطى،  حيث اإت�سمت 

املدينـــة منـــذ ذلـــك الوقـــت بتميز فنـــى جدير 

باالإهتمـــام ومـــن املعرو�سات التـــى ترجع لهذه 

الفرتة:

متثال رائع للملـــك »منتوحتب الثالث« فى �سكل 

اإله املوتى »اأوزيري�س« والذى مت العثور عليه فى 

»اإرمنـــت«  معبـــد 

الغربـــى.  بالـــر 

ويعتـــر »منتوحتـــب الثالث« ابن امللـــك ال�سهري 

»منتوحتب الثانـــى« والذى حكم م�سر ملدة اإثنتا 

ع�ســـر عاما« فـــى الفرتة مـــن »2013 – 2001 

ق.م«، غـــري اأنه لالأ�سف مل جند له من االآثار اإال 

عدد قليل من اللوحات. 

�سيء من التاريخ

يعتر متحف االأق�سر القومى من املتاحف التى تتميز برثاء وتنوع جمموعاتها 

االأثريـــة، فهو ثالث اأكر متحف بعد املتحف امل�سرى بالقاهرة ومتحف النوبة 

باأ�ســـوان. مت اإفتتـــاح املتحف فى 16 دي�سمر 1975 بح�ســـور كاًل من ال�سيد 

الـرئي�س/ حممـــد اأنـــــور ال�سادات – رئي�س جمهورية م�سر العربيــة وال�سيد 

الـرئي�س/ فاليــرى جي�سكار دى �ستان – رئي�س فرن�سا فى ذلك الوقت، وذلك 

بعـــد اأربعـــة ع�سر عاماً من العمـــل ال�ساق والذى بداأ عـــام 1962 حتت اإدارة 

املهند�س امل�سرى/ حممود احلكيم وت�سميم املعمارى امل�سرى ال�سهري/ وي�سا 

عبد النور.

وقد �سمم متحف االأق�سر خ�سي�ساً الإحياء تراث مدينة طيبة القدمية والتى 

عرفهـــا الفراعنة باإ�سم »وا�ست«، كما خ�س�ست م�ساحة تبلغ 8400 مرت مربع 

من حديقته ليعر�س بها هى االأخرى بع�س من اآثار االأق�سر على مر الع�سور 

»اأى منذ ع�سر ما قبل التاريخ وحتى بداية الع�سر العربى«، اأما املتحف نف�سه 

فيعر�ـــس بـــه جمموعة جميلة من االآثار التى متثـــل خمتلف ع�سور احل�سارة 

امل�سرية القدمية.

الدولة الو�سطى  )2137 – 1797 ق.م(



جنـــد فى نف�س هذا املمر مـــن املتحف لوحة 

كبـــرية مـــن اجلرانيت عرث عليها فـــى الفناء 

االأول ملعبد اآمون، وحتكى ق�سة اإنت�سار امللك 

»كامو�ـــس« علـــى الهك�سو�س وهـــم �سعب من 

اأ�سل اأجنبى غزا م�سر ملا يقرب من قرن من 

الزمان، غـــري اأن االإنت�سار احلقيقى وحترير 

البالد قـــد حتقق بعد عدة �سنـــوات على يد 

امللـــك »اأحم�ـــس« موؤ�س�ـــس الدولـــة احلديثة، 

وميكـــن لـــزوار املتحف التعـــرف على 

موميـــاوؤه فى قاعة عر�ـــس املومياوات 

داخل املتحف.

ومن اأ�سهر ملوك الدولة احلديثة امللك 

»حتتم�ـــس الثالـــث«، وذلـــك الفرعون 

امل�ســـرى الذى قاد ما ال يقل عن اأكرث 

من 14 حملة ع�سكرية فى اآ�سيا وخلده 

متثالـــه اجلميل امل�سنـــوع من ال�س�ست 

االأخ�سر والذى عـــرث عليه فى خبيئة 

الكرنك.

ومـــن نف�ـــس املعبـــد جنـــد 

نق�ـــس ميثل امللك »اأمنحتب 

»حتتم�ـــس  ابـــن  الثانـــى« 

الثالـــث« ممثـــاًل فـــى هيئة 

ريا�سيـــة مفتخـــراً بقدراته 

البدنيـــة؛ فنجده يقف على 

وجهان مميزان من االأ�سرة الثانية ع�سر، االأول للملك 

»�سنو�ســـرت االأول« جنده ممثاًل علـــى هيئة جزء من 

عمـــود اأوزيرى من احلجر اجلـــريى امللون. وقد عرث 

عليـــه فى ميناء معبد الكرنـــك، اأما الثانى فهو عبارة 

عـــن راأ�س مـــن اجلرانيت الوردى للملـــك »�سنو�سرت 

الثالـــث« عرث عليها بالكرنك اأي�ساً وقد نحتها الفنان 

امل�سرى بكل واقعيـــه  حيث يظهر على وجهه مالمح 

احلزم وال�سرامة.

الدولة احلديثة  )1580 – 1070 ق.م(



العجلة احلربية ويتدرب على رماية االأ�سهم على 

هدف من النحا�س.

يحتـــوى متحـــف االأق�ســـر القومـــى اأي�ســـاً على 

جمموعـــة من القطع االأثريـــة التى ترجع للع�سر 

املرمـــوق للملـــك »اأمنحتـــب الثالث« مـــن االأ�سرة 

الثامنـــة ع�سر منها لوحة جداريـــة متثله مع اأمه 

امللكـــة »مومتويـــا« عرث عليها باملقـــرة رقم 226 

بجبانة طيبة، ومتثال اآخر من االألب�سرت ميثله مع 

االإله »�سوبك« براأ�س مت�ساح وعرث عليه فى قرية 

دهم�سة بالقرب من اأرمنت.

وعنـــد احلديث عـــن ع�ســـر »اأمنحتـــب الثالث« 

يجـــب اأن نتذكـــر اأحـــد اأهم كبـــار املوظفني 

واأخل�سهـــم وهو احلكيم »اأمنحتب بن حابو« 

املعمـــارى املتميز الـــذى كان ميثل فى و�سع 

الكاتب واإليه يعود الف�سل فى ت�سميم وبناء 

جزء كبري من معبـــد االأق�سر ومعبد تخليد 

الذكـــرى اخلا�ـــس بامللـــك فى الـــر الغربى 

والـــذى مل يتبق منه �سوى متثـــاىّل الواجهة 

امل�سهوران با�سم متثاىّل »ممنون«.

وقـــد حكم م�ســـر خلفـــاً للملـــك »اأمنحتب 

الثالـــث« ابنه »اأمنحتـــب الرابع« املعروف 

با�سم »اإخناتون« والذى ترك مدينة طيبة 

بعد 6 �سنوات من حكمه وتوجه اإىل م�سر 

الو�سطـــى مع عائلته حيـــث اأ�س�س مدينة 

»اآخت اآتون« اأو »تل العمارنة حالياً«. 

تـــرك امللك خالل اإقامته فى مدينة طيبة 

العديـــد من القطع االأثرية التى والتى من 

اأهمها متثالني مه�سمني للملك نف�سه، عرث 

عليهمـــا فى معبد االإحتفاالت اخلا�س به 

�ســـرق الكرنك وهناك اأي�ساً 

جـــزء مـــن حائط ملـــون من 

احلجر اجلـــريى يبلغ طوله 

17،20 مـــرت وارتفاعـــه  3 

اأمتـــار وقـــد قـــام االأثريـــون 

برتميمـــه وعر�ســـه بالطابق 



العلـــوى مبتحف االأق�سر ملـــا به من مناظر 

غايـــة فى االأهميـــــة، تعك�س مظاهر احلياة 

الدينية (عبادة اآتون) والدنيوية (احلرفيني 

وهم يعملون) فى ع�سر اإخناتون.

وفى اإحدى اخلزائن الزجاجية جند غطاء 

الإحـــدى االأوانى الكانوبية للملكة »تويى« اأم 

امللـــك رم�سي�س الثانى والتـــى توفيت اأثنـاء 

حكمـــه وقد عـــرث على هـــذا الغطـــاء عام 

1973 فـــى مقرتها رقم 80 بوادى امللكات 

اأثناء اأعمال التنقيـــب والرتميم التى قامت 

بها البعثة امل�سرية الفرن�سية امل�سرتكة.

يوجـــد باملتحف اأي�ســـاً جمموعة من القطع 

االأثريـــة التـــى متت اإ�ستعارتهـــا من املتحف 

امل�ســـرى بالقاهـــرة وترجـــع لع�ســـر امللـــك 

»تـــوت عنخ اآمـــون« الـــذى مت العثـــور على 

مقرته فى الرابع مـــن نوفمر 1922 اأثناء 

اأعمـــال التنقيب التـــى كان يقوم بها االأثرى 

االإجنليزى ال�سهري »هوارد كارتر« فى وادى 

امللـــوك. ومـــن اأ�سهر هـــذه القطع راأ�س بقرة من اخل�ســـب املذهب وقرون من 

النحا�س وهى متثل االإلهة »حمت – ورت« �سكل من اأ�سكال »حاحتور«

جناح االكت�سافات

مت تخ�سي�ـــس جنـــاح خا�س مبتحف االأق�سر القومى لعر�ـــس اأهم اكت�سافات 

الدولة احلديثة والتى عرث عليها باخلبيئة التى وجدت فى اجلانب الغربى من 

فناء »اأمنحتب الثالث« مبعبد االأق�سر فى الثانى والع�سرين من يناير 1989. 

وت�ســـم هـــذه اخلبيئة جمموعة من اأروع التماثيل امللكيـــة ومتاثيل االآلهة يبلغ 



من االآثار املعرو�سة مبتحف االأق�سر والتى ترجع 

للع�ســـور املتاأخرة، هناك لوحة زيتية من القما�س 

مـــن الع�ســـر الرومانى »القـــرن الثانـــى والثالث 

ق.م« ومتثـــل �سخ�ساً متوفـــى. ومن نوع املالب�س، 

ميكـــن القول اأنه قد يكون �سخ�سية حربية رفيعة 

امل�ستوى من هذا الع�سر. وهناك اأي�ساً جمموعة 

مـــن (االأوانـــى القي�سانـــى) املتميـــزة والتـــى مـــن 

اأ�سهرهـــا »الطبـــق االأزرق املزين بزهرة اللوت�س« بـــني برعمني، وقد مت العثور 

عليه مبعبد الكرنك ويرجعه اخلراء اإىل القرنني الرابع اأو اخلام�س امليالدى 

اأى الع�سر القبطـــى. كما توجـد بع�س البالطات واللوحات اجلنائزية املزينة 

عددهـــا حواىل 26 متثال تعك�ـــس جميعها روعة الفن 

امل�ســـرى الر�سمى القدمي ومتيزه فى الدولة احلديثة. 

ومـــن اأهم هذه القطع املعرو�سة االآن فى هذا اجلناح 

متثال امللـــك »اأمنحتب الثالث« من حجر الكوارتيزيت 

الـــوردى يبلغ اإرتفاعه مرتان ون�سف والتمثال مو�سوع 

علـــى حمفة وميثل امللـــك مبالمح �سابـــه وميثله وهو 

واقفـــاً ومم�سكاً بلفائف بردى فـــى يديه، ويوجد هذا 

التمثال على ميني املدخل الرئي�سى للمتحف.

مت عمـــل تو�سعـــة ثانيـــة للمتحف فى عـــام 2004 لي�سم 

جمموعـــة اأخرى من القطع االأثرية �سديدة التميز ومنها 

جمموعـــة متثل امللـــك املحـــارب »حور حمـــب« وزوجته 

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

اأم الرخـــم« علـــى حـــدود م�سر الغربية فـــى ع�سر امللك 

»رم�سي�س الثانى«.    

ومـــن االآثار املعرو�سة فى هذه التو�سعـــات اأي�ساً مومياء 

للملـــك »اأحم�ـــس« طـــارد الهك�سو�س وموميـــاء اأخرى قد 

تكــون للمـلك »رم�سي�س االأول« والتى 

مت ا�سرتدادهـــا مـــن متحـــف »مايكل 

كارلو�س« باأطالنطا »الواليات املتحدة 

االأمريكية« عام 2006.

الع�سور  املتاأخرة



ترتبـــط االآثـــار والقطـــع االأثريـــة املعرو�سة مبتحـــف االأق�سر ارتباطـــاً وثيقاً 

بالتاريخ الطويل واملرموق ملدينة »اآمون – رع«، ويبداأ تاريخ املدينة فى ع�سور 

متقدمة جداً حيث وجدت اآثار الإنا�س كانوا ي�سكنون 

جبال طيبة فى ع�سور ما قبل التاريخ »البالو�سني – 

النيوليتـــك« (120000 – 5000 ق.م) حيـــث جمعت 

اأ�سطـــح املرتفعـــات الواقعـــة على جانبـــى نهر النيل 

حينذاك قبائل بدائية ملا وجد بها من حماجر لقطع 

حجر ال�سوان.  

ومل تكـــن مدينة طيبة فى الدولـــة القدمية » 2700 

ق.م« �ســـوى قريـــة �سغـــرية يعمـــل اأهلهـــا بال�سيـــد 

والزراعـــة، ومـــع بداية الدولـــة الو�سطى 

بـــداأت تزداد اأهمية مدينـــة طيبة واأ�سبح 

االإلـــه »منتو« هو االإلـــه الرئي�سى للمدينة 

وكانـــت له مقـــار عديدة للعبـــادة، اأحدها 

فـــى الكرنك واالآخرين فـــى طود واأرمنت 

ومدامود. ولقد �ساعد »منتوحتب الثانى« 

والـــذى حكم حواىل 51 عاماً خالل االأ�ســـرة احلادية ع�سر على زيادة اأهمية 

املدينـــة ومازالت بقايـــا معبده اجلنائزى على الر الغربـــى للنيل تخلد ذكراه 

وبالقـــرب من معبده اأقامـــت امللكه حت�سب�سوت معبدها املعروف با�سم »الدير 

البحـــرى«.  ومع بدايـــة الدولة احلديثة، احتل االإله »اآمـــون- رع« مكان االإله 

»مونتو« وعال �ساأن   مدينة اجلنوب التى اإرتفعت واأ�سبحت العا�سمة ومركزاً 

للن�ســـاط واإنتعا�ـــس ونه�ســـة كبرية. واأقيمت بهـــا مبان عظيمـــة منها: معابد 

بالنقو�س ور�سومات احليوانات وترجع اإىل 

الع�سر املتاأخر (القرنني ال�ساد�س وال�سابع 

امليـــالدى) وعرث عليها فـــى نف�س االأنحاء. 

وجمموعـــة اأخرى مـــن االأوانـــى الفخارية 

متعـــددة االأ�سكال وخمتلفـــة االأحجام منها 

»طبـــق غائر عليه ر�سم ن�سر اأثناء طريانه« 

ترجـــع اإىل القرن الرابع ع�سر »الع�سر اململوكى« وقد عرثعليه اأثناء عمليات 

التنقيـــب واحلفائـــر التى تتم حالياً حول طريـــق الكبا�س فى االأق�سر ويعك�س 

هذا املنظر بلوغ الفن ذروة اإبداعه فى هذا الوقت.

اإىل  اكت�ساف  تاريخ  مدينة  “اآمون-رع”



الكرنـــك واالأق�ســـر التى يرجـــع بناء 

اجلـــزء االأكر فيهـــا اإىل هذا الع�سر 

مثلهـــا مثل اأغلب املبانى التى مازالت 

موجودة على الر الغربى. 

 وعندما بـــداأت ال�سلطـــة امللكية فى 

االإنهيـــار عـــام 1070 ق.م، و�سهـــدت 

طيبة العديد من ال�سراعات الداخلية 

والثورات مل ي�سلـــم االأمر اأي�ساً فيما 

بعد من نوبات من الغزو اخلارجى .

وفـــى الع�سر الرومانـــى، حتول معبد 

االأق�سر اإىل ثكنات ع�سكرية وعندما 

اإنتهـــت احل�ســـارة امل�سريـــة القدميـــة حتـــول العديد مـــن املعابـــد اإىل اأديرة 

وكنائ�س.  

  بـــداأ ظهـــور امل�ساجـــد فـــى اأنحاء 

مدينة االأق�ســـر مع دخول االإ�سالم 

م�سر ومـــن اأ�سهرها »جامع ال�سيخ 

اأبـــو احلجاج االأق�سرى« هذا الوىل 

امل�سلـــم الـــذى ذاع �سيته فى العامل 

العربـــى و�سيد لـــه م�سجـــداً اأعلى 

فنـــاء معبد االأق�ســـر وياأتى لزيارته 

االآالف كل عـــام لالإحتفـــال مبولد 

هذا ال�سيخ امل�سلم التقى واملعروف 

با�سم مولد »�سيدى اأبو احلجاج«.
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