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رمزية قزص الشمس المجنح في حماية المعبد المصزي منذ عصز الدولة 

الحديثة حتي نهاية العصز البطلمي 

" دراسة أثرية حضارية"
محمد الشحات عبد الجيد العفيفي / الباحث

  جامعح كفر انشيخ– (انذراضاخ انعهيا) قطم األثار –كهيح األداب 

 :مقدمة

تعد الحماية من الموضوعات الميمة والمميزة في الحضارة المصرية القديمة ، فقد فكانت من أىم المظاىر التي أراد المصري القديم 
توفيرىا لنفسو ولغيره؛ نظرًا لطبيعة أرض مصر الموحشة واألخطار الكبيرة التي جعمتيم  يتقربون لمعبوداتيم لضمان خيرىا والبعد 
عن شرىا، بل ويجعمون منيا رموزًا تحمييم ،فظيرت عدة رموز تقوم بدور الحماية في المعابد المصرية القديمة إيمانًا منيم بقدرتيا 

نما الحجر من مشيد صرح مجرد ليس القديم المصري نظر في المعبد ألن ؛عمي القيام بذلك  الروح تسكن كما الروح، تسكنو حي كائن وا 

. ، وكان من بين ىذه الرموز قرص الشمس المجنح، والذي يعد من أىم رموز الحماية في المعابد المصريةالجسد

كيف تحول قرص الشمس إلي رمز حماية وخمفيتو الدينية التي وضع بيا عمي الباحثتناولفييا ي مقدمةعنالموضوعيتناول البحث
 من مداخل وأبواب ، وأماكن ظيورهوىيئات قرص الشمس المجنح ثم تتبع لؤلشكال ، واجيات المعابد المصرية خبلل فترة البحث

إلي نياية العصر  (م. ق332-1549)وجدران ، وأسقف المعابد منذ عصر الدولة الحديثة وخبلل فترة االنتقال الثالث والمتأخر
 (ىيبس- ىابو- سيتي األول بأبيدوس- األقصر– الدير البحري لحتشبسوت )، حيث تناولت الدراسة معابد (م.ق30)البطممي 

لمعصر  (دندرةحتحور ب- كوم أمبو المزدوج -دير المدينةحتحور ب-  حورس بأدفو- إيزيس في فيمة)لمعصر الفرعوني، ومعابد 
البطممي، وتعد ىذه المعابد من أكمل المعابد المصرية، من حيث اكتمال العناصر المعمارية لممعبد من أبواب وجدران وأسقف أو 

. اكتمال لممناظر المصورة عمي ىذه العناصر، وبذلك تعتبر ىذه المعابد النموذج األمثل لممعبد المصري خبلل فترات البحث 

ييدف البحث إلي دراسة ىيئات قرص الشمس المجنح التي ظير بيا في المعابد سالفة الذكر سواء كانت معابد جنائزية أو دينية ، 
دارسة تحميمية مقارنة ، لمتوصل إلي ىيئاتو التي استمرت مستخدمة في المعابد عمي مدي فترات البحث أو تمك الييئات التي ميزت 
بعض المعابد أو الفترات عن غيرىا، ومن ثم يمكن تأريخ  المعابد أو العناصر المعمارية غير المؤرخة مثل معبد حتحور بدندرة، أو 

. الفصل في تأريخ العناصر المعمارية المختمفة عمي تأريخيا مثل البوابة الداخمية لمعبد مدينة ىيبس

ويعد قرص الشمس من أشير الرموز المصرية التي ترمز لممعبود رع أحد أعظم اآللية المصرية القديمة وأشيرىا عمي 

وىو أحد  (1شكل رقم) pHdt، بينما ظير قرص الشمس يمثل معبودًا آخر يختص بالحماية ويحمل اسم البحدتي(1)اإلطبلق
،فمن خبلل أسطورة قرص الشمس المجنح أصبح قرص الشمس يمثل اإللو حور البحدتي ،وتوضح لنا كيف (2)أشكال اإللو حور

ُمنح ىذا اإللو ىيئة قرص الشمس المجنح بعدما أنجز ميمتو وقضي عمي أعداء اإللو رع حور أختي ، وأصحبت منذ ذلك الحين 
 ىيئة القرص المجنح ىي ىيئة حور البحدتي ،ووضعت عمي مداخل ىياكل اآللية لكي يحفظيا بعيدة عن االعداء، تقميدًا بحمايتو
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(

1
)Michael Jordan,(2004),Dictionary of Gods and Goddesses, Second Edition, New York,    p.264.      

2
 ،كهيح اآلداب ،جامعح طىطا، (غير مىشُرج)،انثانُث في مصر انقذيمح حتي وٍايح انذَنح انحذيثح، رضانح ماجطتير(2000)ٌثً عثذ انمىصف واصف،((
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 لئللو رع حور أختي ، كما أن الحيتين المحيطتين بو ،ىما المعبودة نخبت حامية مصر العميا والمعبودة واجت حامية مصر 
 السفمي

؛ وبذلك أصبح قرص الشمس ىو أحد (3) ،وقامت كمتيما أيضا بدور حماية في تمك األسطورة وأصبحتا مرافقتان لمبحدتي في حربو
 .رموز الحماية المستخدمة في المعابد المصرية ، كما أن وجود الرمز نفسو يعمو المدخل؛ ال يعني إال الحماية المباشرة ليذا المدخل

يري ريتشارد أن  قرص الشمس المجنح كان يرمز لئللو رع مع بداية عصر األسرة الخامسة، وظل مشتركًا مع حور تحت اسم 
، إلو المدينة الجنوبية أدفو ،كما ظير في العصر المتأخر كرمز حاٍم فوق مداخل أبواب المعابد والحجرات pHdtبحدتي
. ،ويري الباحث أن قرص الشمس المجنح المستخدم لمحماية لم يحمل سوي لقب بحدتي(4)الداخمية

: قرص الشمس المجنح في مناظر معابد عصر الدألة الحديثة : أأوً 

 :معبد الدير البحري -1
عمي عتب الواجية األمامية لمدخل  (1شكل رقم )صور قرص الشمس المجنح ناشرا جناحيو بشكل خط مستقيم بعرض المدخل

، ومشكاوات الصالة الداخمية الثانية لنفس الييكل، ومشكاتي صالة (5)قدس األقداس والصالتين الداخميتين من ىيكل اآللية حتحور
األعمدة لييكل إنبو، كما ظير عمي الواجية األمامية والخمفية لمدخل الفناء العموي ويعمو مشكواتالجدار الغربي لنفس لمفناء،وقدس 

األقداس العموي؛ لتأمين وحماية ىذه المداخل من كل الشرور، ويبلحظ أن قرص الشمس المجنح ظير عمي الواجية الخمفية لمدخل 
قدس األقداس ىيكل حتحور ينحني جناحيو لؤلسفل موازيًا لتقوس العتب ويتدلى منو حيتا الكوبرا المتوجتين ، الجنوبية منيما متوجة 

؛وىو (6)(HH)بالتاج األبيضوالشمالية متوجة بالتاج األحمر ويزداد طوليما لؤلسفل ليحميا بينيما الخرطوشالذي يعمو عبلمة الحح
بذلك مبلئما لشكل العتب ،كما استغل الفنان القرص ألكثر من وظيفة في آن واحد ؛حماية المدخل وحيتيو لحماية الخرطوش 

 في شكمين يعمو أحدىما االخر ،السفمي منيما متوج برمز W،بينما ظير عمي الواجية الخمفية لممدخل  (2شكل رقم )بينيما
. لتشديد الحماية عمي قدس األقداس ،وظيور الكا تاجا لمقرص ؛تأكيدا الرتباط المعبد بمقبرة الممكة (3شكل رقم )الكا
 :معبد األقصر -2

ظير قرص الشمس المجنح ناشرًا جناحيو  لحماية المدخل عمي عتب الواجية األمامية لمباب الغربي لمصالة  التي تتقدم قدس 
األقداس ،وعتب مدخل الرواق المعمد، بينما ظير عمي الواجية الخمفية لمدخل الحجرات التي تحيط بقدس األقداس بنفس الييئة 

. لحماية المدخل 
 أن قرص الشمس المجنح ظير عمي كورنيش العتب الناقص لمدخل الرواق ناشرًا جناحيو بطول نصفي الكورنيش الجدير بالذكر

(. 4شكل رقم )مثمما صور عمي العتب المكتمل 
 

                                                           
(
3
 .58- 57محمُد ماٌر طً ،انطثعح األَني ،انقاٌرج ، ص ص :أحمذ فخري ،مراجعح : ، انذياوح انمصريح انقذيمح ،ترجمح(1996)يارَضالف تشروي (

(
4
 .107ص ,انقاٌرج ,يطريح عثذانعسيس حطىي : قراءج انفه انمصري انقذيم ، ترجمح ,(2007)َيهكىطُن . ريتشارد ٌـ (

(
5
)Nathalie,B., (2012),La Chappelle D'hathor Temple D'hatchepsoutÀdeir El-Bahari ,MIFAO 129, pl. 29b 

(
6
 (انخهُد)ن انطىيه َصُر انخرطُظ يعهٌُا حتي تمىحً مالييه انطىيه َانعمر انمذيذييضا ماليأٌي عالمح تعىي انُفرج َانكثرج ،َتعىي : عالمح اإلنً حح (

 326محمذ حطيه يُوص، انقاٌرج ،ص : ،انٍح انمصريه، ترجمح (1998)َاالش تيذج : اوظر

Gardinar (1979),Egyption Grammar,Oxford,London,P.582 
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 :معبد سيتي األأل بأبيدأس -3
صور القرص المجنح عمي العتب اإلضافي  الذي يعمو كورنيش الواجية األمامية لمدخل مقصورات المعبودات حور، إيزة، أوزير، 
أمون رع، رع حور أختي ،بتاح وأخيرًا الممك سيتي األول ،والعتب القبوي لمواجية الخمفية ليذه المقصورات، ويعمو ضمفتي الباب 

، وعتب الواجية الخمفية لمدخل ناووس أوزير،والغربي لصالة األعمدة (ماعدا مقصورة  اإللو أوزير)الوىمي لمقصورات اآللية الستة 
 .الثانية  
  أن قرص الشمس  ظير عمي العتب اإلضافي لمواجية األمامية لمدخل المقصورات  ناشرًا جناحيو في خط مستقيم بدون يالحظ

حيتا الكوبرا ولكنو ميشم عمييم وال يظير  إال عمي مقصورة اآللية إيزة وأسفمو قرص آخر غير مجنح عمي كورنيش المدخل نفسو  
،بينما استمر تصويره عمي العتب القبوي يأخذ الشكل النصف دائري موازيًا لتقوس العتب ،فظير عمي الواجية الخمفية لمدخل 

يتدلى منو أو يحاط بحيتا الكوبرا الشرقية منيما متوجة بالتاج األبيض والغربية بالتاج األحمر يتدلى  (5شكل رقم )المقصورات 
 أو بدونيا وأسفمو حيتا الكوبرا المجنحتين متقابمتين تحمي بينيما اشارات تخص معبود المقصورة، وىو anxمنيما عبلمة العنخ 

بذلك مبلئما لطبيعة العتب؛ وألول مرة يظير قرص الشمس بيذا الشكل في المعبد المصري، ثم ظير ناشرا جناحيو في خط مستقيم 
. بدون حيتا الكوبرا عمي باقي  أماكن ظيوره في المعبد

 :معبد مدينة ىابأ -4
لم يختمف قرص الشمس المجنح كثيرا في معبد مدينة ىابو عن المعابد السابقة ،فظير يعمو نوافذ حجرتى الحراسة لمبوابة األمامية ، 

والنوافذ األمامية والخمفية ألبراج البوابة العظيمة، والجزء السفمي لعتب الواجية األمامية لمدخل حجرة الحراسة الجنوبية ،والحجرة 
 ، وعتب ممر البرج الجنوبي ،والممر الغربي والشرقي من البرج الشمالي لمصرح األول (7)الشمالية من الدور الثالث لمبوابة العظيمة

، الباب الشرقي الثاني من الجدار الجنوبي لمفناء األول ،ومدخل الحجرات الداخمية لممعبد، والواجية الخارجية لمداخل الجدار 
 يخرج منو الحربة يعمو  Snالجنوبي لمفناء األول ، ويبلحظ أن قرص الشمس المجنح ظير محاطا بحيتا الكوبرا يتدلى منيما الشن

؛حيث سمح الفنان القرص بالحربة لزيادة قدرتو عمي الحماية ،كما استمر قرص  (6شكل رقم )مدخل حجرة الحراسة الجنوبية 
الشمس يصور عمي العتب القبوي يتدلى جناحيو لؤلسفل موازيا لمعتب المقوس ،ويتدلى منو حيتا الكوبرا المتوجتين بتاج اآلتف 

ويزداد طول الحيتين لؤلسفل ليحيطا بالمقب المصاحب لقرص الشمس ؛عمي الرغم من أنو صور قبل ذلك Sn ،ومنيما يتدلى الشن 
(. 5شكل رقم )في معبد الدير البحري وأبيدوس تحمي حيتيو  الخرطوش بينيما أو رموزا لآللية

: قرص الشمس المجنح في مناظر معابد العصر المتأخر: ثانياً 
 :معبد مدينة ىيبس

ظير قرص الشمس المجنح ناشرا جناحيو عمي الجزء العموي لعتب الواجية األمامية لمدخل الحجرات الجانبية، والباب الشمالي  
،وعتب الواجية األمامية والخمفية لمباب الجنوبي والشمالي  (عتب ناقص)لصالة األعمدة الثانية ،ومدخل صالة األعمدة الثانية 

لمرواق ،والواجية األمامية والخمفية لمبوابة الداخمية، ويبلحظ أن قرص الشمس ظير محاطًا بحيتى الكوبرا عمي جانبيو يتدلى منيما 
العنخ عمي مداخل الحجرات الجنوبية لصالة األعمدة الثالثة ، ثم ظير بنفس الييئة دون العنخ عمي العتب الناقص لمواجية 

مثمما ظير عمي العتب الناقص لمدخل الرواق المعمد لمعبد  (7شكل رقم )األمامية والخمفية لمبابين الجنوبي والشمالي لمرواق
األقصر، بينما ظير عمي الواجية األمامية والخمفية لمبوابة الداخمية لممعبد تحيطو حيتا الكوبرا المتوجتان بالتاجين الشمالية منيما 

( . 8شكل رقم ) ،حيث لم تظير الحيتان متوجتان قبل ىذا الموضع(8)بالتاج األحمر والجنوبية بالتاج األبيض
                                                           

(
7
)Porter & Moss,(1972) Topographical Bibliography OfAncient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings 

,part: II "Theban Temples", Second Edition, Oxford., Plan. XLVI.                 

(
8
،معاتذ َاحتي انخارجح َانذاخهح تانصحراء انغرتيح في مصر في انعصريه انيُواوي َانرماوي ،رضانح دكتُراي  (2001) محمُد فُزي اتراٌيم انفطاطري (

 .86،غير مىشُرج ،كهيح اآلداب ،جامعح طىطا، ص 
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 أن قرص الشمس ظير قائم الجناحين عمي العضادة الشرقية لمواجية الخارجية لمباب الشمالي لمرواق يتدلى منة حية الجدير بالذكر
( . 7شكل رقم )كوبرا تعمو الممك  

 
:  قرص الشمس المجنح في مناظر معابد العصر البطممي:ثالثاً 

 :معبد إيزيس في جزيرة فيمة -1
ظير قرص الشمس المجنح ناشرًا جناحيو عمي الجزء العموي لعتب الواجية األمامية والخمفية لقدس األقداس ،والصالة الداخمية 

والحجرة الغربية من األخيرة ،،بينما ظير عمي الواجية  (9شكل رقم )الثالثة والحجرتين الجانبيتين ليا ،والصالتين الثانية واألولي 
.  والبابين الجانبين لمصرح األول(10)وعتب األمامية لمدخل الصرح الثاني( 9)األمامية فقط لمحجرة الغربية لمصالة الداخمية الثانية

 أن القرص ظير يعمو ناووس المعبودتين إيزة وحتحور عمي عضادتي الواجية األمامية لمبوابة الغربية لمصرح األول يالحظ
. بينما ظير قائم الجناحين يحمي الممك بدون الكوبرا عمي العضادة الشرقية لمواجية الداخمية لمبوابة الغربية من الصرح األول .(11)
 :معبد حأرس بأدفأ -2

صور قرص الشمس المجنح مفرود الجناحين عمي الواجية األمامية لقدس األقداس ،والصالتين الداخميتين األولي والثانية ،وصالة 
األعمدة الثانية ،وحجرتي المعمل والمكتبة، والمداخل الجانبية لمفناء األمامي ، وعمى الواجية األمامية والخمفية لصالة األعمدة 

يبلحظ أن قرص الشمس صور في شكمين متماثمين أحدىما عمي العتب واالخر عمي ، أاألولى،  والواجية األمامية لمدخمي الصرح
شكل رقم )كورنيش الواجية األمامية لمدخل قدس األقداس، والصالتين الداخميتين األولي والثانية ؛ لتضعيف الحماية عمي المداخل

يتدلى منو حيتان الكوبرا المتوجتان ( عتب ناقص)، بينما صور عمي عتب الواجية األمامية والخمفية لصالة األعمدة الكبرى(10
شكل )الشرقية منيما بالتاج األبيض والغربية بالتاج األحمر يتدلى منيما الشن الذى يخرج منو الحربة ويتدلى جناحيو لؤلسفل

، مبلئما بذلك مساحة وشكل الكورنيش، ومخالفا تصويره عمي العتب الناقص في المعابد السابقة، ثم ظير عمي عضادتي (11رقم
 .ptالواجية األمامية لمحجرة المكتبة ليحمي مناظر العضادتين؛ حيث صوره الفنان يعمو عبلمة السماء 

الجديربالذكر أن القرص ظير قائم الجناحين عمى عضادتي الواجية الخمفية لقدس األقداس، وعضادتي الواجية األمامية لمدخل 
. الحجرات الشرقية لمصالة الداخمية الثالثة، وعتب الواجية األمامية لصالة األعمدة األولى  

يبلحظأن قرص الشمس المجنح يمثل جناحيو عمي شكل زاوية قائمة قد ارتبط بالممك الذي يأخذ ىيئة أبواليول؛ سواء كان يقدم 
،كما ظير يتدلى منو حية الكوبرا يتدلى منيا (11شكل رقم )دىون مجت أو الماعت لممعبود عمي العتب الناقص في ىذا المعبد

 .(12)الشن الذي يخرج منو الحربة عمي عضادتي الواجية الخمفية لقدس األقداس
 
 
 

                                                           
(

9
 ،كهيح (غير مىشُرج)،زخارف مذاخم انمعاتذ َتُاتاخ انمىاطق انمقذضح في مصر خالل انعصريه انثطهمي َانرَماوي ،رضانح دكتُراي، (2006)مىي (

 196اآلداب ،جامعح طىطا ،ص 
10

) )Horst ,Beinlich,(2011),Die Photos Der Preussisschen Expedition 1908-1910 NachNubien,SRAT 16, pl. B0269.        

                                                                                                                             

(
11

)Jünker,H.(1958),Der Grosse Pylon des Temples der Isis in Philä,wien,pp.155-156.                         

(
12

)Chassinat,E.,( 1893), le Temple de Dendara,vol.XIII, IFAO, le caire, PL.XIII.                                   
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 :13)دير المدينةمعبد حتحأر ب -3
ظير قرص الشمس المجنح تحيطو حيَّتان الكوبرا ناشرا جناحيو باتساع  المدخل عمي كورنيش  الواجية األمامية لقدس األقداس 

 ،بينما (14)األوسط ،وعتب الواجية األمامية لشرفة السمم الغربي، وكورنيش الواجية األمامية  لصالة األعمدة والبوابة الخارجية 
ظير قائم الجناحين  يتدلى منو حية الكوبرا في المنظر العموي لعضادتي الواجية األمامية لمصالة الداخمية يحمى المعبود حور 

. وتحوت، وىو من التصويرات الغريبة التي صورة فييا ىذه الرموز تعمو المعبودات دون المموك
 :كأم أمبأمعبد  -4

ظير قرص الشمس المجنح في معبد كوم أمبو محاطًا بحيتى الكوبرا ناشرا جناحيو عمي كورنيش الواجية األمامية لمدخمي الصالة 
الداخمية الثالثة، والمدخل الجنوبي لمصالة الداخمية الثانية ،ومدخمي صالة األعمدة األولي والجزء العموي لعتب الواجية األمامية 

لممدخل الشمالي لصالة األعمدة األولي ، بينما ظير قائم الجناحين عمي عتب الواجية األمامية لمباب الغربي لمحجرة الشماليةمن 
 ،واألمامية لممدخل (16)،والخمفية لممدخل الشمالي لنفس الحجرة ،والمدخل الشمالي لصالة األعمدة الثانية(15)الصالة الداخمية الثالثة

. الجنوبي من نفس الصالة لحماية ىذه المداخل من جميع الشرور 
 :دندرةمعبد حتحأر ب -5

ظير قرص الشمس المجنح في معبد دندرة تحيطو حيتان الكوبرا ناشرا جناحيو عمي كورنيش الواجية األمامية لقدس األقداس 
،والحجرات الجانبية ،والصالة الداخمية الثانية والصالة الداخمية األولي ،والسمم الشرقي، وصالة cوالجزء العموي لعتب مدخمي الممر

  .األعمدة الثانية،والحجرات الشرقية لصالة األعمدة الثانية
أن قرص الشمس ظير في شكمين متماثمين؛ أحدىما عمي العتب واآلخر عمي الكورنيش مثمما ظير في معبد مدينة يالحظ 

؛لتشديد ( الخاصتين باليوبيل الذىبي)، فظير عمي الواجية األمامية لمحجرتين الشماليتين لمصالة الداخمية الثانية(10شكل رقم )إدفو
الحماية عمي ىذه المداخل ألىمية ىذه الحجرات ؛حيث تمثل ىاتان الحجرتان وحدة خاصة داخل المعبد لبلحتفال بميمة وجود الطفل 

،بينما صور القرص يتدلى منو حيتان الكوبرا يتدلى جناحيو لؤلسفل عمي عتب مدخل السمم الشرقي، وىو من (17)في مخدعو
. ، وربما صور بيذا الشكل ليبلئم المساحة التي صور عمييا(18)المداخل ذات األعتاب الناقصة

، واألمامية (19) أن القرص قائم الجناحين ظير عمي عضادتي الواجية الخمفية لمحجرة الجنوبية لقدس األقداسالجدير بالذكر
 .لمحجرة اليوبيل ،وعضادتي الباب الشرقي لمسمم الشرقي يعمو الممك 

 :الدارسة التحميمية : رابعاً 
ظير قرص الشمس المجنح تحيطو حيتان الكوبرا يعمو الواجية األمامية أو الخمفية  لمداخل وأبواب المعابد المصرية ناشرًا جناحيو  

باتساع المدخل ؛ وذلك لفرض الحماية الكاممة عمي المدخل أو المار من خبللو طبقا لما أمر بو المعبود  رع حور أختي في 

                                                           
13

ومن بعده في عهد بطليموس الثالث " نيوس فيلوباتور"فيلوباتور هذا المعبد ، واستمر بنائه في عهد الملك بطليموس السابع " أقام الملك بطليموس الرابع ((

 عشر

 .15، مواقع ومتاحف المواقع األثرية ، القاهرة، ص (1995)محمد عبد الحليم نور الدين -
- Bourguet,(2002), Le Temple de Deir al-Médîna ,MIFAO 121, Le Caire,pl.190.                          

(
14

)Bourguet,(2002),pl.190.  

(
15

)De Morga,(1895),Catalogue des Monuments etInscriptions de l'Egypte antique ,vol. ii, vienn, p.153 

(
16

 122،ص (2006) مىي جاب هللا (
17

 301نثية حثشي َشفيق فريذ ،االثار انمصريح في َادي انىيم ،انجسء انثاوي، ص : ،ترجمح(1999)جيمص تيكي ((

(
18

)Chassinat,E.&Daumas,F.,(1978), le Temple de Dendara, part VIII  , IFAO, le caire, pl .DCXCII.     

(
19

)Chassinat,E.,(1934), le Temple de Dendara,Part  , IFAO, le caire, pl. CXXXI.                                    
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أسطورة قرص الشمس المجنح ،ومن ثم أصبح ىذا الرمز ىو الرمز الرئيس المكمف بحماية مدخل المعبد ؛واتضح ذلك منذ بداية 
عصر الدولة الحديثة حتي نياية العصر البطممي ،بينما كانت ىناك العديد من الييئات التي ظير بيا قرص الشمس المجنح في 

. الفترات المختمفة لمعصرين

يتى الكوبرا المتوجتين إحداىما بالتاج األبيض واألخرى بالتاج األحمر :أأوً   ظير قرص الشمس المجنح مفرود الجناحين محاطًا بحَّ
 ،وتكرر (20)عمي الواجية الشرقية والغربية لمبوابة الداخمية لمعبد مدينة ىيبس والتي يؤرخيا بورتر أند موس بعصر دارا األول

 والتي تؤرخ بعيد بطميموس الثالث (21)لمعبد خونسو بالكرنك (بروبيمون)بنفس الييئة عمي الواجية األمامية لمبوابة األمامية
. (23) ،وكذا الواجية األمامية لمدخل الصالة  الثانية بمعبد األوبت والتي ترجع لعيد بطميموس السابعI)(22)يورجيتس )

 يتضح أن قرص الشمس المجنح  ذات الحيتين المتوجتين بالتاجين األحمر واألبيض لم يظير في عصري الدولة مما سبق
الحديثة والمتأخر عمي الواجية األمامية لممداخل أو البوابات األمامية لممعابد ،عمي الرغم من ظيوره عمي بوابة ىيبس ، ويتفق 
الباحث مع  محمود ابراىيم الفطاطري فيما ذكره عن ىذه البوابة ،أنيا تدخل من ضمن الترميمات التي قام بيا البطالمة في ىذا 
المعبد، وبذلك يمكن تأريخيا بيذا العصر، والجدير بالذكر أن قرص الشمس المجنح ظيرت حيتيو متوجتين بنفس التاجين في 

معبدي حتشسبوت وسيتي األول ولكنو صور عمي الواجية الخمفية يميل جناحيو لؤلسفل ولم يكونا مستقيمين كما ظير في العصر 
. البطممي 

 أن قرص الشمس صور ناشرًا جناحيو تتوج حيتيو بقرص الشمس عمي عتب الواجية األمامية لممدخل األوسط الجدير بالذكر
لمصالة الداخمية لمعبد أبوسمبل ،ومدخل الحجرة الشمالية من ىذه الصالة ، بينما ظير متوجا برمز الكا عمي الجزء السفمي لعتب 
الواجية الخمفية لمدخل قدس األقداس العموي  لمعبد الدير البحري، مما يؤكد ارتباط المعبد بالعالم اآلخر كما سبق القول ، وىو 

. الغرض الذي ُبنى من أجمو ىذا المعبد ، ولم يظير قرص الشمس بياتين الييئتين األخيرتين في معابد العصر البطممي 

صور قرص الشمس المجنح ناشرًا جناحيو محاطًا بحيتا الكوبرا يتدلى منيما عبلمة العنخ عمي الجزء العموي لعتب مدخل : ثانيا
الحجرات الجنوبية لصالة األعمدة الثالثة لمعبد ىيبس ، ربما لمنح القرص نفسو عبلمة الحياة األبدية التي تظير مبلزمة لكل 
اآللية المصرية  أو أنو يمنح الحياة والدوام لمن يدخل من الباب بجانب الحماية التي يمنحيا لمباب نفسو ،وتكرر بنفس الييئة 

الواجية األمامية  ،وبينما يحل الشن محل العنخ عمي عتب الواجية الخمفية لمدخل صالة األعمدة لمعبد رمسيس الثالث بالكرنك
والخمفية لمدخل مقصوراتو الثبلث ،ثم ظيرت الحربة تخرج من الشن يعمو مدخل حجرة الحراسة الجنوبية لمعبده بمدينة ىابو 

 . ( 16صورة رقم )

 يتضح أن قرص الشمس المجنح بشكل خط مستقيم لم تظير حيتيو تتدلي منيما العنخ أو الشن عمي عتب أو كورنيش مما سبق
معابد العصر البطممي ؛عمي الرغم من ظيوره عمي كورنيش الواجية األمامية والخمفية لصالة األعمدة الكبرى لمعبد ادفو يتدلى 

                                                           
(

20
)P.M(1975)Vol.VII "Nubia, The Deserts And Outside Egypt ,p.278.                                                   

(
21

)Clére,p.,(1961),La Porte D'Évergèt  À Karnak,mifaolxxxiv,part ii ,pl.74.                                           

(
22

)P.M., (1972),P.225.                                                                                                                                

(
23

)Wilkinson,R.,H.,(), The complete temples of ancient Egypt,p.161(pl. right).                                       
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جناحاه لؤلسفل ويتدلى منو الحيتيان المتوجتان ؛الشرقية منيما بالتاج األبيض والغربية بالتاج األحمر ويتدلى منيما الشن الذى 
يخرج منو الحربة ،ولكن ىذا المدخل من المداخل ذات األعتاب الناقصة التي ال تنطبق عمييا النتيجة السابقة  

بينما توجت  (تاج الوجو البحري) أن حيتا قرص الشمس المتوجتين بالتاجين قد توجت الشمالية منيما بالتاج األحمر الجدير بالذكر
في المعابد التي تقع عمي المحور الصحيح شرقي غربي  مثل معبدي الدير البحري  (تاج الوجو القبمي)الجنوبية بالتاج األبيض 

وىيبس، بينما اتخذت الكوبرا ذات التاج األحمر الجانب الغربي والكوبرا ذات التاج األبيض الجانب الشرقي في المعابد ذات 
ربما ، المحور المنحرف مثممعبدي سيتي األول بأبيدوس وأبوسمبل الصغير لمعصر الفرعوني ومعبدي ادفو ودندرة لمعصر البطممي

 .ألن الصحراء الغربية كانت تتبع مصر السفمي ،بينما الصحراء الشرقية كانت تتبع مصر العميا

ظير مستقيم الجناحين محاطًا ختمفتييئةقرصالشمسالمجنحعمياألبوابذاتاألعتابالناقصةفيالعصرالفرعونيعنيافيالعصرالبطممي؛فٳ:ثالثا
بنفس الييئة عمي الواجيتين األمامية بحيتى الكوبرا عمي جانبيو عمي العتب الناقص لمدخل الرواق المعمد لمعبد األقصر ،وتكرر 

ىيبس والواجية األمامية لمدخل صالة األعمدة لنفس المعبد ، وىما من معابد والخمفية لمبابين الجنوبي والشمالي لمرواق لمعبد 
العصر الفرعوني ،بينما صور عمي عتب الواجية األمامية والخمفية لصالة األعمدة الكبرى لمعبد أدفو يتدلى جناحاه لؤلسفل 

ويتدلى منو حيتان الكوبرا المتوجتان إحداىما بالتاج األبيض واألخرى بالتاج األحمر يتدلى منيما الشن الذى يخرج منو الحربة  
.  وىما من معابد العصر البطممي (24)وبنفس الييئة دون الشن والحربة عمي عتب مدخل السمم الشرقي لمعبد دندرة

 انفرد العصر البطممي بتصوير قرص الشمس المجنح في شكمين ؛األول مصور عمي الكورنيش واآلخر عمي عتب المدخل :رابعاً 
كإحدي طرق الفنان لتشديد الحماية عمي المدخل؛ فظير عمي الواجية األمامية لقدس األقداس، والصالتين الداخميتين االولي 

وتكرر بنفس الييئةعمي الواجية األمامية لمحجرتي  ،وصالة األعمدة األولي لمعبد مدينة ادفو (10شكل رقم )Qوالثانية، والحجرة 
 .اليوبيل لمعبد دندرة

 لممساحة ونوع العتب تأثيرىما في شكل وىيئة قرص الشمس المجنح مثمما أثرا مع شكل القرص بدون الجناحين ،فظير :خامساً 
قرص الشمس المجنح عمي األبواب ذات الكورنيش والعتب المستقيم ناشرا جناحيو عمي جانبيو في خط مستقيم ؛مبلئما بذلك لشكل 

النصف )العتب أو الكورنيش في المعابد المصرية خبلل العصرين الفرعوني والبطممي ، بينما ظير عمي األعتاب المقوسة 
يتدلى جناحيو لؤلسفل موازيًا لتقوس العتب ، وىو بتمك الييئة أصبح مبلئما لطبيعة العتب مثمما ظير عمي الواجية  (برميمي

الخمفية لمدخل قدس األقداس ىيكل حتحور لمعبد حتشبسوت وعتب المقصورات السبعة لمعبد سيتي األول بأبيدوس، وحجرتا 
البوابة العظيمة لمعبد مدينة ىابو وىي الييئة التي انفرد بيا العصر الفرعوني ، كما أن تأثير العتب الناقص كما سبق القول عمي 
قرص الشمس كان واضحا أيضًا في العصر التالي ؛فصور يتدلى جناحيو لؤلسفل عمي الواجية األمامية والخمفية لصالة األعمدة 

. الكبرى لمعبد ادفو ومدخل السمم الشرقي لمعبد دندرة ، وبذلك انفرد العصر البطممي بيذه الييئة 
 أن ظيور بعض العبلمات أو عدم وجودىا مع قرص الشمس أو تغير طول الحيتين وخاصة عمي نمط المعبد الجدير بالذكر

الواحد ؛كان سببو عدم وجود المساحة الكافية، فصور قرص الشمس بدون عبلمة العنخ تتدلي منو عمي مقصوراتي إيزة وحور 
لمعبد سيتي األول عمي الرغم من وجودىا في مقصورة أمون رع ،فأسفل قرص الشمس مباشرة عبلمة الحب سد في مقصورة إيزة  

                                                           
(

24
)Chassinat,E.,(1978), le Temple de Dendara, part VIII  , IFAO, le caire, pl. DCXCII.                             
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أو المقب الحوري في مقصورة حور وكذلك المركب المقدس في مقصورة رع حور أختي المتان لم يسمحا بالمجال الذي  تتدلي فيو 
 .الحيتان العنخ مقارنة بمقصورة أمون رع التي تتدلي فييا الحيتان من القرص والعنخ من الحيتين

 الفنان قرص الشمس بجانب حمايتو المدخل  حماية األلقاب الممكية فصور عمي سبيل المثال ال الحصر عمي الواجية استغل
 لمعبد الدير البحري يميل جناحاه لؤلسفل لحماية المدخل ويزداد طول حيتيو لؤلسفل ليحيطا Kالخمفية لمدخل قدس األقداس 

وبذلك استغل الفنان المساحة بين تمك الحيتين لحماية اسم  (2شكل رقم)بالخرطوش كأنيما إطار الخرطوش يحميان اسم الممكة
الممكة، بينما ظيرتا يحميان امون وماعت متقابمين بينيما المسمة عمي مقصورة امون رع وميشمتين عمي مقصورتي بتاح وورع 

حور اختي من معبد سيتي األول بأبيدوس أو يحميان المقب المصاحب لمقرص عمي مدخل الحجرتين الشماليتن لمدور الثالث من 
. البوابة العظيمة لمعبد مدينة ىابو

 صور قرص الشمس المجنح في ىيئتو المعتادة عمي الجزء السفمي لعتب الواجية األمامية والخمفية لمدخل الحجرات :سادساً 
الجانبية لمعبد رمسيس الثالث بالكرنك ناشرا جناحيو محاطا بحيتا الكوبرا ناشرا جناحيو يعمو الباب لحمايتو ، بينما يعموه الصقر 
في شكمين متماثمين متقابمين ناشرين جناحييما أماميما يحميان الخرطوش بينيما ،وتكرر بنفس الييئة بينما تحل الكوبرا محل 

الصقر الكوبرا المجنحة عمي عتب الواجية الخمفية لمحجرات الجنوبية لمعبده بمدينة  ىابو ،ومن ذلك يتضح أن ىذه الييئة ظيرت 
 .في العصر الفرعوني وبخاصة في عيد رمسيس الثالث ولم تظير في العصر البطممي

صور قرص الشمس المجنح بشكل زاوية قائمة يتدلى منو حية الكوبرا أو بدونيا ىو أحد أشكال القرص المجنح التي : سابعاً 
ظيرت بشكل أساس عمي عضادتي المدخل ،ومن شكمو يتضح أنو مبلئمًا لمعتب يعمو المموك وفي بعض األحيان اآللية 

،واستخدم ىذا الرمز عمي المداخل بداية من العصر المتأخر حتي نياية العصر البطممي، تحديدًا عمي العضادة الشرقية لمواجية 
وتكرر بنفس الييئة في معابد . (7شكل  رقم )الخارجية لمباب الشمالي لمرواق من معبد ىيبس يتدلى منو حية الكوبرا يعمو الممك 

العصر البطممي فيمة وادفو وكوم أمبو ودندرة ،بينما ظير عمي جدران معبد الدير البحري بجناح واحد أو اثنين يحمي الممكة أو 
 . يحمي زورق اآللية في معبد أبيدوس واستمر  استخدامو إلي نياية العصر البطممي

 
صور قرص الشمس المجنح بشكل خط مستقيم ناشرا جناحيو لحماية المناظر الميمة عمي جدران المعابد مثل مناظر : ثامناً 

  في المعابد ولكنو ظير يعمو المموك بداية من العصر المتأخرالتطيير أو منح الحياة لمممك أو يعمو ناووس اآللية عمي زورقيم
وتحديدًا في معبد مدينة ىيبس تحيطو حيتان الكوبرا ويميل جناحيو لؤلسفل بشكل غير منتظم ؛مما يدل عمي رداءة الفن في تمك 

( 12شكل رقم )الفترة

 كانت لؤلفاريز نصيبيا من قرص الشمس فظير محاطًا بحيتى الكوبرا مفرود الجناحين يعمو الخرطوش عمي األفريز العموي :تاسعاً 
، وكذا ظير يميل جناحاه لؤلسفل يتدلى منو الحيتانتحميان رمز (13شكل رقم )لؤلعمدة صالة األعمدة األولي لمعبد حورس بأدفو 

عمي الجدار الخارجي لقدس األقداس لمعبد حتحور  (عبلمة األخت وبداخل قرص الشمس طائر برأس حتحور اآلدمية)األخت 
بدندرة، وىي الوظيفة االساسية لمقرص المجنح ؛وىي حماية رع حور اختي، وتكرر بنفس الشكل يحمي نفس الرمز يتدلى الشن من 
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حيتيو يخرج منو الحربة عمي جدران الحجرة اليوبيل، بينما ظير يحمي اإللو حور وزوجتو حتحور في ىيئة القرفصاء عمي جدران 
. حجرة وىي الييئة التي لم تظير في معابد  العصر الفرعوني

 لم يختمف تصوير قرص الشمس عمي واجيات المداخل والجدران كثيرًا عن تصويره عمي أسقف المعابد المصرية عمي :عاشراً 
امتداد عصري  الدولة الحديثة إلي نياية العصر البطممي ناشرًا جناحيو باتساع سقف المدخل أو الصالة لحماية السقف أو المعبد 

بالكامل ، ويفسر غرض الفنان من تصويره عمي  سقف المعبد ؛بأنو طبقًا لؤلسطورة يييمن عمي السماء ويستطيع أن يكشف أيًّا من 
األعداء أو األرواح الخبيثة التي يمكن أن تتسمل إلي داخل المعبد، باإلضافة الي الحماية من أعمي التى تعد أفضل أنواع الحماية 

. والتأمين كما أنيا تعطي الرمز قدرة فائقة عمي الحماية 
 صور القرص ناشرًا جناحيو باتساع السقف يتدلى منو حيتان الكوبرا المجنحتين المتوجتين بقرص الشمس يحميان :حادى عشر

أو متوجتان بالتاج  (14شكل  رقم )بينيما أسم التتويج الخاص بالممك ويمنحان الشن والواس والعنخ لمقب الحوري أمامييما 
األبيض يتدلى منيما الشن يحميان أماميما الخرطوش الممكي وبينيما لقب القرص ،ويبلحظ أن الفنان قد استغل الحيتين عمي 

سقف معبدي ىابو وأبيدوس لحماية لقب الممك أو القرص ،بينما تولي القرص حماية السقف أو المعبد بالكامل وىي الطريقة التي 
. لم نر مثميا في معابد العصر البطممي

 ويتدلى جناحاه لؤلسفل يحمى قارب  اإللو رعالمتوجتان بالنجمتين ظير قرص الشمس المجنح يتدلى منو حيتان الكوبرا :أثني عشر
، وكذا ظير قرص  (15صورة رقم )عمي سقف معبد فيبلي، ويبلحظ أن الحيتين المتوجتين بالنجمتين لم يظيرا في المعابد األخرى

الشمس المجنح متوج بالتاج المزدوج الذي يستقر عمى قرني كبش يتقدمو حية الكوبرا ويخرج منو ريشتان عمي سقف معبد أدفو، 
،ولم يظير ىذا الشكل لقرص الشمس المجنح إال في معبدي حورس (16صورة رقم )وتكرر بنفس الييئة في معبد حتحور بدندرة 

. بأدفو وزوجتو حتحور بدندرة

 
. يأضح قرص الشمس المجنح يعمأ المدخل حماية لو أمن يمر من خاللو (1)شكل رقم

Desroches no.&kuentz,(1968), Le Petit Temple D'Abou Simbel ,mémoires ; I:II ,le caire ,pl. cxvi. 

 

إحداىما بالتاج المجنحيتدلي جناحيو لألسفل مأازيين لتقأس العتب يتدلي منو الحيتان المتأجتانيأضح شكل قرص الشمس  (2)شكل رقم 
. األبيض أاألخري بالتاج األحمر

Nathalie,B., (2012),La Chappelle D'hathor Temple D'hatchepsoutÀdeir El-Bahari ,MIFAO 129, 
pl.38a. 
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لقرص الشمس المجنح متأجًا بعالمة الكا الميشمة (3)شكل رقم 

Naville(1906),the Temple of Deir El Bahari, EEM,part V, London ,pl. CXXXVIII. 

 

يأضح شكل قرص الشمس المجنح عمي العتب الناقص لممدخل (4)شكل رقم 

The EpigrphicServy,(1998),Reliefs And Inscription At Luxor Temple ,vol. 2, "The Facade, 
Portals, Upper Register Scenes,Columns, Marginalia, And Statuary In The Colonnade Hall", 

Oip 116, Chicago, pl.153. 
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يأضح شكل قرص الشمس المجنح عمي العتب القبأي (5)شكل رقم  

Calverley, (1933), pl.34. 
 

 

يأضح شكل قرص الشمس المجنح يتدلي من حيتيو الشن يخرج منو الحربتان عمي عتب المدخل  (6)شكل رقم

The epigraphic survey, (1970),MedinetHabu ,vol. 8, "The Eastern High Gate", OIP xciv 
,Chicago,PL.596. 

 

يأضح شكل قرص الشمس المجنح عمي العتب الناقص لممدخل (7)شكل رقم

N.Davies ,(1953), pl.67. 
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يأضح شكل قرص الشمس  بقرني كبش متأج حيتيو بالتاجين األحمر أاألبيض  (8)شكل رقم
N.Davies ,(1953), pl.75. 

 

يأضح شكل قرص الشمس المجنح عمي الجزء العمأي من العتب  (9)شكل رقم 

Bénedite,G.,(1893),Le Temple de Philae, MMAF 13,Paris,pl. II. 

 

 

. يأضح شكل قرص الشمس المجنح في تصأير مزدأج عمي عتب أكأرنيش المدخل (10)شكل رقم

Chassinat,Ė.,(1929) ,pl.xxxib. 
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. يأضح شكل قرص الشمس المجنح عمي العتب الناقص لممدخل (11)شكل رقم

Chassinat,Ė.,(1929), PL.LV. 

 

قرص الشمس غير منتظم الجناحين يعمأ اإللو أمأن  (12)شكل رقم

N.Davies ,(1953), pl.18. 

 

. الكأبرا مجنحة متأجة مرة بالتاج األبيض أأخري باألحمر يحميان الخرطأش أقرص الشمس المجنح (13)شكل رقم

Chassinat,Ė.,(2008) ,pl.XCIII. 

 

. الرخمة أقرص الشمس يحميان السقف (14)شكل رقم

Calverley,Amice(1958),Tthe Temple of King Sethos I at Abydos, ES, Londan, vol.IV, pl.58. 
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 في عدة أشكال داخل اإللية نأت  قرص الشمس المجنح يتدلى جناحاه ألسفل يتدلى منو الحيتان  المتأجتان بنجمة أأ(15)شكل رقم
. المنحنية تمثل 

Bénedite,G.,(1893),pl. L. 

 

 

الرخمة متأجة بتاج األبيض أأ األحمر تمسك الشن في كمتا قدمييا يخرج منو الحربة أقرص الشمس المجنح  (16)شكل رقم
. تحيطو حيتا الكأبرا ناشرا جناحيو متأج بالتاج المزدأج يستقر عمى قرني كبش يتقدمو حية الكأبرا أيخرج منو ريشتان

Chassinat,Ė.,(1929),Le Temple d'Edfou ,vol.IX, Le Caire ,pl.LXXV. 


