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  ملخص البحث

ص䷜الة معب䷜د إس䷜نا   عل䷜ى ج䷜دران البحث الدراسة النصیة للنص䷜وص والمن䷜اظر المس䷜جلة ھذا تناول     

من الداخل مع التعلیق على أھم المفردات اللغویة الت䷜ي ج䷜اءت ف䷜ي ثنای䷜ا والغربي  الجنوبي  والشمالي

  :وقد تم تقسیم البحث إلي مقدمة وأربعة فصول جاءت بالترتیب علي النحو التالي   ھذه النصوص

ث䷜م  م الموق䷜ع واالس䷜ خúالل مúنإسúنا دم الباحث ھúذه الدراسúة بمقدمúة تضúمنت التعریúف بمدینúة ق    

الدراس䷜ات والرس䷜ائل عم䷜ال النش䷜ر ومشیراً في ختام ذل䷜ك أل  إسناموجزاً لتخطیط معبد  ول عرضاً تنا

ث䷜م ،  متن䷜اوالً بع䷜د ذل䷜ك ت䷜أریخ المن䷜اظر المس䷜جلة  مح䷜ل الدراس䷜ة ت ف䷜ي ھ䷜ذا المج䷜ال العلمیة التي أجری

 نصفابت䷜䷜دأ الباح䷜䷜ث ب䷜䷜ بي والغرب䷜䷜يالجن䷜䷜و ین نص䷜䷜وص  الج䷜䷜دار ترجم䷜䷜ة وتحلی䷜䷜ل الفصúúل األول تن䷜䷜اول 

بع䷜د ذل䷜ك   متن䷜اوالُ ) ٤٧٤رق䷜م (العلوي  األفریز الكتابي، ثم نص شریط ) ٤٧٣رقم (اإلفریز العلوي 

الجنوبي والغربي لخن䷜وم الجدارین ترجمة وتحلیل نصوص التقدمات والشعائر الدینیة المسجلة علي 

نص䷜وص   من الدراسة ترجم䷜ة وتحلی䷜ل ثانيتناول الفصل الثم   المعبودات المحلیة ، ونیت وعدد من 

األفری䷜ز نص شریط ، ثم  )  ٥٠٦رقم (اإلفریز العلوي  نصالباحث بالجدار الشمالي والغربي فابتدأ 

ترجمة وتحلیل نصوص التقدمات والشعائر الدینی䷜ة المس䷜جلة عل䷜ي  یلیھ  ) ٥٠٧رقم (العلوي  الكتابي

تنúاول الفصúل   ث䷜م ، ) ٥٣٨رق䷜م (ترجم䷜ة ن䷜ص األساس䷜ات الس䷜فلي  الشمالي والغربي ، ث䷜مالجدارین  

فابت䷜دأ الباح䷜ث  نصúوص المنúاظر التúي تعلúو الواجھúة البطلمیúة ن الدراسúة ترجمúة وتحلیúلثالث مúال

شریط الكتابات األفقي فوق كورنیش الواجھة البطلمیة  ثم ) ٥٤٠رقم ( ٥٠٧بشریط اإلفریز العلوي 

ث䷜م تن䷜اول  بع䷜د ذل䷜ك ، )  ٥٤٣ -٥٤٢أرق䷜ام ( رجمة وتحلیل التقدمات ثم تناول بعد ذلك ت )٥٤١رقم (

وال䷜ذي یمث䷜ل المرك䷜ز ال䷜ذي تتف䷜رع ع䷜ن ) ٥٤٦رق䷜م ) (٥٤٥ -٥٤٤أرق䷜ام (  ترجمة وتحلی䷜ل التق䷜دمات

الباحúث بالفصúل الرابúع ، واخت䷜تم   ویساره مناظر السجالت علي طول  حوائط المعبد األربع䷜ةیمینھ 

وفقاً لما سجلتھ حوائطھ䷜ا الداخلی䷜ة  س الشعائریة داخل صالة معبد إسناالتقدماí والطقوالذي تحلیل 

وفقاً لما ھو متعارف علی䷜ھ م䷜ن طق䷜وس الخدم䷜ة الیومی䷜ة الیومیة من نصوص ومناظر ترتبط بالخدمة 

 .في المعبد المصري مع التعلیق علي المعني الدیني والرمزي لھذه التقدمات وتلك الشعائر 


