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توﺟد تغييراﺕ لقوالب/ﻣلفاﺕ )https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%AA
 (%D9%88%D9%86&oldid=13314342&diff=curفي ھذه النسخة ﻣعلقة للمراﺟعة .فحصت )=https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%B3%D8%AC%D9%84&type=review&page=%D8%A5%D8%AE%D9%86%D8
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ضا قبل خمسة أعوام بـ
ضا تَھَجﱠى إخناتون؛ ﻭيعني "الرﻭح الحية آلتون"( عرف أي ً
أخناتون )أي ً
ً
أمنمحتب الرابع .كان فرعون ﻣن األسرة الثاﻣنة عشرة الذي ﺣكم ﻣصر لمدة  17عاﻣا ﻭتوفي

أخناتون
أمنمحتب الرابع

ﺭب ﱠما في  1336ق.م أﻭ  1334ق.م .يُشتھر بتخليه عن تعدﺩ اآللھة المصرية التقليدية ﻭإﺩخال
عباﺩة ﺟديدة تركزﺕ على آتون ،التي توﺻف أﺣياﻧًا بأﻧھا ﺩياﻧة توﺣيدية أﻭ ھينوﺛية .ﻧقوش

][1

Amenophis IV, Naphu(`)rureya, Ikhnaton

ﻣبكرة تًم ّشل آتون بالشمس بِال ُمقا َﺭﻧَ ِة َﻣع النجوم ،ﻭالﺣقًا ﺟنبت اللغة الرسمية تسمية آتون باإلله
ُ ،ﻣعطية إياه ا ِإللَو ِھيﱠة الشمسية ﻣكاﻧة أعلى ﻣن ﻣجرﺩ كوﻧه إله.
ً
ﻣقبوال .فبعد ﻭفاته،
ﺣاﻭل إخناتون إﺣداﺙ ﻣفاﺭقة عن الدين التقليدي ،ﻭلكن في النھاية لم يكون
تم استعاﺩة المماﺭسة الدينية التقليدية تدﺭيجيًا ،ﻭبعد َﺩ ّﺯينَة أعوام لم يكن بعض الحكام ﺩﻭن
ﺣقوق ﻭاﺿحة للخالفة ﻣن األسرة الثاﻣنة عشرة فأسسوا أسرة ﺟديدة ،ﻭأ َساؤ لس ْم َعة إخناتون
ﻭخلفائه ،ﻣشيرًا إلى أخناتون ﻧفسه بأﻧه "العدﻭ" في السجالﺕ األﺭﺷيفية.
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 1ﺣكمه
 2أﺻول إخناتون

تمثال ألخناتون بأسلوب العماﺭﻧة ال ُمبكر.

 3عاﺻمته الجديدة

فرعون مصر

 4ﺯﻭﺟاﺕ أخناتون
 4.1عالقاﺕ ﻣشكوك في ﺻحتھا

الحقبة

 5اآلتوﻧية
 6اقرأ أيضا
 7ﻣراﺟع

 1336–1353ق.م] [2أﻭ
 1334–1351ق.م] ,[3األسرة المصرية الثاﻣنة عشر

سبقه

أﻣنحتب الثالث

تبعه

سمنخ كا ﺭع

األلقاﺏ الملكية
قرﻳنة )ات( ﻧفرتيتي
كياع

ﺣاﻭل توﺣيد آلھة ﻣصر القديمة ﺣيث تعدﺩﺕ األلھة فيھا التي تعبد في ﻣناﻁقھا المختلفة بما فيھا
اإلله األكبر أﻣون ﺭع في ﺷكل اإلله الواﺣد آتون .ﺭغم أن ھناك ﺷكوكا ً في ﻣدى ﻧجاﺣه في

عنخ إسن أﻣون
ﺷقيقة ﻣجھولة

ھذا ،ﻭﻧقل العاﺻمة ﻣن ﻁيبة إلي عاﺻمته الجديدة أخيتاتون بالمنيا ،ﻭفيھا ظھر الفن الواقعي
ﻭالسيما في النحت ﻭالرسم كما في ﻣقبرة ﺭع ﻣوسى ﻭظھر أﺩب ﺟديد يتميز باألﻧاﺷيد لإلله
الجديد آتون ،أﻭ ﻣا يعرف ﺣاليا ً بنظام تل العماﺭﻧة.
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كان إخناتون
ﻣتزﻭﺟا ً بزﻭﺟته

ﻣيكت آتون
عنخ سن آﻣون

الملكة الريئسية

ﻧفر ﻧفري ﺭع

ﻧفرتيتي التي

ست ﻧا ﺭع

كاﻧت تشاﺭكه

توﺕ عنخ آﻣون

الفكر في عباﺩة
األﺏ

أﻣنحتب الثالث

في االﺣتفاالﺕ

األم

تي

الدينية .ﻭتزﻭج

الوفاة

 1336أﻭ  1334ق.م

الدفن

ﻣقبرة أخناتون الملكية ،العماﺭﻧة )المقبرة األﺻلية(

آتون ﻭتظھر ﻣعه

ﺯﻭﺟة ﺛاﻧية
توﺯيع التكتالﺕ اإلقليمية في الشرق األﻭسط خالل ﺣكم إخناتون.

تدعى " كيا " ؛

ﻣقبرة ) 55ﻣوﺿع اختالف(

ﻭالتي يرﺟح اﻧھا
ﻭالدة توﺕ عنخ أﻣون .ﻭقد أعلن المجلس األعلى لآلﺛاﺭ المصرية في ﺷھر أبريل عام 2010م
أﻧه بناء على اختباﺭاﺕ الحمض النوﻭي المعرﻭف أختصاﺭاً ب الدﻧا ،أن تلك الفحوص تبين أن

اآلثاﺭ

][6

العماﺭﻧة

توﺕ عنخ آﻣون ھو ابن الملك أخناتون بالفعل.
اﻧشغل الملك إخناتون بفلسفته ﻭإﺻالﺣاته الدينية ﻭاﻧصرف عن السياسة الخاﺭﺟية ﻭإﺩاﺭة اإلﻣبراﻁوﺭية الممتدة ﺣتي أعالي الفراﺕ ﻭالنوبة ﺟنوباً ،فاﻧفصل الجزء
اآلسيوي ﻣنھا .ﻭلما ﻣاﺕ خلفه سمنخ كا ﺭع الذي ﺣكم فترة ﻭﺟيزة ،ﺛم خلف "سمنخ كا ﺭع " أخوه توﺕ عنخ أﻣون الذي كان ﺻغير السن ﻭاﺭتد عن عقيدة آتون
ﻭترك العاﺻمة أخيتاتون عائداً إلى ﻁيبة )األقصر اليوم( ،ﻭأعلن عوﺩة عقيدة أﻣون تحت ﺿغط كھنة أﻣون الذين كاﻧوا ال يزالون على عقيدة اإلله أﻣون ﺭع،
ﺭافضين ﻣا يقدﻣه لھم إخناتون ﻣن فكرة اإلله الجديد أتون .تحت تلك الضغوﻁ ﻭبسبب ﺻغر سنه فقد غير اسمه ﻣن "توﺕ عنخ أتون" إلى توﺕ عنخ آﻣون .ﻭھدم
كھنة ﻁيبة آﺛاﺭ إخناتون ﻭﻣدينته أخيتاتون ﻭﻣحوا اسمه ﻣن عليھا ،ﻭھاﺟرھا الناﺱ.
ھناك العديد ﻣن النظرياﺕ ﺣول ﻣصير أخناتون إال أﻧه ال يوﺟد ﺩليل قاﻁع على ﻣا ﺣل به بعد سنواﺕ ﻣن اﻧتقاله إلى عاﺻمته الجديدة .ﻭﻁبقا ً لمراسالته ﻣع ﻣلك
الحيثيين فقد ﻭﺻلته تھنة ﻣن الملك باالﻧتقال إلى العاﺻمة الجديدة أخيتاتون .ﻭﺟاء في تلك المخطوﻁاﺕ أن ﻣلك الحيثيين كان يشكو ﻣن عدم إﺟابة إخناتون على
ﺭسائله  .إﺫ كان اخناتون ﻣشغوالً في التفكير ﻭعباﺩة اإلله الجديد آتون ،ﻭكان يالقي ﻣعاﺭﺿة ﺷديدة ﻣن قبل كھنة اإلله آﻣون لدينه الجديد ،ﻭأھمل بذلك الشؤﻭن
الخاﺭﺟية للبالﺩ .بدأﺕ على ساﺣة الشرق األﻭسط في ھذا العھد بالﺩ عظمى أخرى ﻣنافسة لمصر.
ﻭقد استمر البحث عن ﻣقبرة الملك إخناتون ﻣنذ العثوﺭ على أﻭلى ﻣقابر ﻭاﺩي الملوك في القرن الـ 19ﻭفي القرن العشرين ﺩﻭن الوﺻول إلى ﻧتيجة ﺣاسمة ،ﺣتى
بدأﺕ الدﺭاساﺕ التي أﺟراھا المجلس األعلى لآلﺛاﺭ ﻭﺟاﻣعة القاھرة على الموﻣياﻭاﺕ ،ﺣيث أعلن في فبراير  2010أن الفريق قد اكتشف عبر تحليل البصمة
الوﺭاﺛية ﻭتحليل الجيناﺕ أن »ﻣوﻣياء في المقبرة  55في ﻭاﺩي الملوك ھي ﻣوﻣياء ﻭالد الملك الذھبي توﺕ عنخ آﻣون ،ﻭكان يعتقد أن الموﻣياء تعوﺩ لرﺟل توفي
بين سن  20ﻭ 25عاﻣاً ،إال أﻧه تبين ﻣن ﻧتيجة األبحاﺙ أﻧه توفي بين سن  45ﻭ 50عاﻣاً ،ﻭھو ابن ألﻣنحتب الثالث ﻭالملكة تيي ،ﻣما يشير إلى أﻧه ھو ﻧفسه
إخناتون"

][8

كما بينت فحوﺻاﺕ المجلس األعلى لآلﺛاﺭ في ﻣصر أﻧه ﻣن المرﺟح أن يكون توﺕ عنخ آﻣون إبن إخناتون ﻣن ﺯﻭﺟته الثاﻧوية التي كاﻧت تدعى كيا  .ﻭقد أعلن
المجلس األعلى لآلﺛاﺭ المصرية في ﺷھر أبريل عام 2010م أﻧه بناء على اختباﺭاﺕ الحمض النوﻭي المعرﻭف أختصاﺭاً ب الدﻧا تبين أن توﺕ عنخ آﻣون ھو ابن
الملك أخناتون.

 
كان إخناتون األبن األﺻغر للملك أﻣنحوتب الثالث ﻣن الملكة تيي
التي كاﻧت الزﻭﺟة العظمى المفضلة لدى أﻣنحوتب الثالث ،ﻭلم يكن
ﻣقدﺭاً ألخناتون ان يكون ﻭلى العھد ﺣتى ﻭفاة األخ األكبر له تحتمس.
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اﻣتد عھد الملك أﻣنحوتب الثالث لنحو  38عاﻣا ً توفي بعدھا تاﺭكا ً

االسم الملكي :ﻧفر خـپـرﻭ ﺭع ،ﻭن ﺭع

العرش البنه أﻣنحوتپ الرابع ﻭﺭبما بعد ﺣكم ﻣشترك )(coregency
ﺩام بين  2إلى  12عاﻣاً ،ﺣيث يعتقد أﻧه ﺷاﺭك ﻭالده في الحكم ﻭھو
في سن الساﺩسة عشرة ،[9]،ﻭيعتقد أن فترة ﺣكم اخناتون ھي ﻣن
 1353قبل الميالﺩ  1336 -قبل الميالﺩ أﻭ  1351قبل الميالﺩ -
 1334قبل الميالﺩ.

االسم األﺻلي :أﻣن ﺣتپ ،ﻧتجر ﺣقا َﻭست )ﻭﻣعناه ":ﺭﺿا أﻣون ،إله ﻭسيد ﻁيبة"

ﻭھناك الكثير ﻣن الجدل ﺣول ﻣا إﺫا كان أﻣنحوتب الرابع تولى
العرش بعد ﻭفاة ﻭالده ،أﻣنحوتب الثالث ،أﻭ ﻣا إﺫا كاﻧت ھناك ﺣكم
ﻣشترك ﻭبالمثل ،ﻭﺭغم أﻧه ﻣن المقبول ان اخناتون ﻧفسه توفي في
السنة  17ﻣن ﺣكمه ،ﻭھناك الكثير ﻣن الجدل ﺣول ﻣا إﺫا كان سمنخ
كا ﺭع ﺷاﺭك اخناتون في الحكم ﺭبما خالل السنتين أﻭ الثالﺛة سنواﺕ

إخناتون

األخيرة الخناتون .أﺻبح سمنخ كا ﺭع الفرعون الوﺣيد على ﻣصر،

}}}النطق{{{ بالھيرﻭغليفية

ﻭﻣن المرﺟح اﻧة ﺣكم لمدة تقل عن سنة.

   
ﺣاﻭل إخناتون عند توليه عرش البالﺩ توﺣيد آلھة ﻣصر القديمة بما
فيھا اإلله أﻣون ﺭع في ﺷكل عباﺩة إله الشمس ﻭﺣده ,ﻭﺭﻣز له بقرﺻھا الذي سماه آتون ،ﻭقال عن ﻣعبوﺩه
)أﻧه ﻭاﺣد ال ﺷريك له( .ﻭفي العام الرابع لحكمه اختاﺭ اخناتون ﻣوقعا ً لعاﺻمته الجديدة لالبتعاﺩ عن ﻁيبة
ﻣركز عباﺩة أﻣون ﺭع ﻭكھنتھا الذين يقاﻭﻣوا بشدة ﺩينه الجديد .ﻭﺷرع في العام التالي في بناء ﻣعبداً ﺟديداً
لإلله آتون ﻭقصراً كبيراً تحيطھما ﻣدينة كبيرة  ،ﻭأﻁلق عليھا اسم أخيتاتون أي "أفق آتون" ﻭﻧقل ﻣركز
الحكم إليھا ،ﻭﻣوقعھا الحالى ھو تل العماﺭﻧة .ال توﺟد ﻣن تلك المدينة ﺣاليا ً إال بقايا ﻣن اآلﺛاﺭ ﻭلكنھا كاﻧت
على ﻣساﺣة كبيرة ﻭكاﻧت تتميز بالتخطيط العمراﻧي .عثر على تمثال ﻧفرتيتي خالل ﺣفرياﺕ في أخيتاتون،
ﻭيحتفظ المتحف األلماﻧي ببرلين بھا )في ألماﻧيا يسمى المتحف المصري ببرلين( .[10].ﻭقد لعب الملك
ﻭﺯﻭﺟته الجميلة ﻧفرتيتي ،ﺩﻭﺭ الوسيط ،بين الرب آتون ﻭالشعب.

 
ﻧفرتيتي ﻭھي الزﻭﺟة الملكية ألخناتون ﻭقد تزﻭﺟھا في بداية ﺣكمه ،ﻭأﻧجب ﻣنھا ست بناﺕ ﻭﺭبما

إخناتون ﻭأسرته يصلون آلتون )الشمس( ﻭيقدﻣون
إليه القرابين.

يعرف اﺛنين ﻣن أﻭالﺩه أبناء ﻣن ﺯﻭﺟته األخرى كيا.
كيا ﻭھي ﺯﻭﺟة ﺛاﻧوية اتخذھا أخناتون ﻭيرﺟح أﻧھا ﻭالدة توﺕ عنخ أﻣون ) 1322 - 1332ق.م.(.
ﻭبناﺕ أخناتون ﻭالملكة ﻧفرتيتي ھن:
ﻣيريت آتون  ،Meritatenابنته الكبرى في اﻭاخر ﺣكمه ،ﻭان كان ﻣن األﺭﺟح اﻧھا ﺣصلت على ھذا اللقب بسبب ﺯﻭاﺟھا ﻣن سمنكاﺭع.
ﻣيكيتاتون ابنه اخناتون الثاﻧية ﻭسبب ھذا االفتراض ھو ﻭفاة ﻣيكيتاتون بسبب اإلﻧجاب في السنة الرابعة ﻣن ﺣكم اخناتون.
عنخ سن پا أتن األبنة الثالثة ﻭالتي أﺻبحت ﺯﻭﺟه لتوﺕ عنخ آﻣون فيما بعد.

عالقات مشكوك في صحتھا
عالقاﺕ ﻣشكوك في ﺻحتھا ھناك ﺷك في العالقه بين أخناتون ﻭ بين أخيه )سمنكاﺭع( ﻭالعالقه بين أخناتون ﻭﻭالدته الملكه تي.
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اﺛنا عشر عاﻣا ً بعد ﻭفاة أﻣنحوتب الثالث ال تزال الملكه تي ﻭالدته تذكر في ﻧقوش على اﻧھا الملكه ﻭالمحبوبه
ﻣن الملك .ﻭقد أﺷير إلى ان اخناتون ﻭﻭالدته تصرفا كما األﺯﻭاج ﺣتى ﻭفاتھا .ﻭھذا ﻣن ﺷأﻧه ان يتم النظر
اليه ان على اﻧه ﺯﻧا المحاﺭم في ﺫلك الوقت .اﻧصاﺭ ھذه النظريه ينظرﻭن إلى ان اخناتون التاﺭيخي ھو
ﻧموﺫج اﺩيبوﺱ الملك االسطوﺭي ﻣن ﻁيبة .
كان ﺣب أخناتون لسمنخ كا ﺭع ﻭ تعلقه به خاﺭﺟا ً عن ﻧطاق المألوف فأﻁلق عليه لقبا ً ﻧسويا ً ﻣن القاب
ﺯﻭﺟته.ﻭھو ) الجمال الفائق آلتون( ﻭال يخجل ﻣن ان يطلق عليه )ﻣحبوبه( ﻭلكن ﻣن المرﺟح ان سمنكاﺭع
كان األخ غير الشقيق اﻭ ابنا الخناتون  ،بل ان البعض اقترح ان سمنكاﺭع كان ھو االسم المستعاﺭ لنفرتيتي
أﻭ كيا  ،ﻭبالتالي ﻭاﺣدة ﻣن ﺯﻭﺟاﺕ اخناتون.

 
مقالة مفصلة :الدياﻧة اآلتوﻧية
ﻭھى عقيدة التوﺣيد الجديدة التي ﺣاﻭل إخناتون ﻧشرھا في ﻣصر القديمة.
تمثال ﻧفرتيتي  -المتحف المصري ببرلين

أخناتون ﻣرتديا تاﺟا أﺯﺭق.

أخناتون ﻭﻧفرتيتي.

ﻧقش لوﺟه أخناتون.

ﻣتحف اللوفر.

إخناتون ﻭﻧفرتيتي يالعبان أﻁفالھما.

   
ترﻧيمة آتون العظمى
توﺕ عنخ أﻣون
ﻧفرتيتي
تيي الملكة
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فرعون

:لحقه
سمنخ كا ﺭع

:سبقه

األسرة الثاﻣنة عشر
.م. ق1334  ﺣتى.م. ق1353
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