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   سلسله فراعنه مصر٣٠نگاھي كوتاه به تاريخ طوالني 
  

  
  

 آثاري از میالد كه قبل  سال٢٩٥٠ تا ٤٠٠٠از  فراعنه سلسله ھاي از تشكیل قبل دوره
دوره ، شـھر   در ايـن  .اسـت  مانـده  قيبـا  نیل در دلتاي گارا واقعس در منطقه دوره از آن

  .، ايجاد شد مي شود در محلي كه رود نیل به دلتا تبديل فراعنه آينده ممفیس پايتخت
  

  
  

   سال قبل از میالد٢٦٣٥ تا ٢٩٥٠دوره مسینیت از 
  

 وحدت. شد بنیانگذاري اساطیري پادشاه توسط منس فراعنه  دومو اول سلسله ھاي
فراعنه از اين پس تاجي بـه نـام    .مي دھند نسبت منس را به مصر علیا و مصر سفلي

 فراعنـه  .مصر سفلي بـود   پشنت را بر سر مي گذاشتند كه نشانه وحدت مصر علیا و
  .شده اند در مصر علیا مدفون آبیدوس در منطقه نخستین سلسله ھاي اين

  
  

 سلـسله  بـا تاسـیس   از میالد كه قبل  سال٢١٤٠ تا ٢٦٣٥از  قديم سلسله ھاي دوره
 ممفیس كه است سلسله اين فرعون شده ترين جوزر شناخته .شد آغاز فراعنه سوم
دار را  زاويه ھرم نخستین ھوتپ ايم وي معمار و پزشك .كرد انتخاب پايتخت عنوان را به

  .ساخت در منطقه سقاره
  

  
 ايـن  فرعـون  سـه  و میكرينـوس  خئـوپس ، كفـرن   سلطنت براي فراعنه چھارم سلسله
 شـھر قـاھره   در نزديكـي  جیـزه  ثالثـه  مشھور يا اھـرام  ھرم سه .دارد شھرت سلسله
  .آنھا بنا گرديدند سلطنت دوران در جريان كنوني

  

http://yahoo2.blogfa.com



  
  

 خـداي  پرسـتش  خـود را بـه   جـاي  ممفـیس  تپـاه  خداي پرستش اين سلسله ر دوراند
دوران سلسله ھاي فراعنه قديم با سلسله ششم فراعنه و سلطنت  .داد خورشید ره

ين ملكه پس از ھمسرش كه قرباني يك توطئه  . پايان رسید پرآشوب ملكه نیتیكرت به
 ، وي قـاتالن ھمـسرش را   براساس افسانه ھـا  . شد ، به تخت سلطنت مصر نشست  

   .پس از يك ضیافت باشكوه در نیل غرق كرد
  

      
  

ــالي دوره نخــستین ــا ٢١٤٠از  انتق ــل  ســال٢٠٢٢ ت ــیالد طــول  قب ــشید از م  .ك
 از ديگـري  پـس  يكـي  فراعنـه  متـوالي  بـود ، سلـسله ھـاي    بسیار پرآشوب دوران اين 

   .مي گرفت را در دست حكومت جديدي و سلسله شده منقرض
  

  
  

 سـال  ١٧٨٤ سال قبل از میالد آغاز شـد و در  ٢٠٢٢دوره سلسله ھاي فراعنه میانه از       
در ايـن دوره ، مـصر علیـا و مـصر سـفلي وحـدت خـود را         . از میالد خاتمـه پـذيرفت   قبل

 نام تحت بسیاري فراعنه .  مصرعلیا تجديد مي كنند پیرامون پايتخت جديد شھر تبس در
در معبد قدرتمند كارناك خداي آمون  .مي نشینند مصر سلطنت تخت به سسوستريس

    .ھم مي آمیزد ظھور مي كند كه پرستش آمون و ره خداي خورشید در
  

  
  
  

سـالح و   بودنـد و تا دوره سلسله فراعنه میانه مصريان به سنگ سیلكس وفادار مانـده  
آنھـا از فلـزات    .داشتند ابزار خود را با اين سنگ مي ساختند و در اين كار مھارت بسیار

 تـا  ١٧٨٤در دومین دوره انتقـالي كـه از       . گرانبھا و مس براي تزيین استفاده مي كردند       
ژاد تحـت  ھیكسوس ھا يكي از اقوام سامي نـ   سال قبل میالد به طول انجامید ،١٥٤٣

ھیكسوس  . مناطق خود رانده شده و به مصر حمله كردند فشار اقوام ھند و اروپايي از
   كردند ھا مصر را اشغال نموده و شھر آواريس واقع در دلتاي نیل را پايتخت حكومت خود
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از  قبل  سال١٠٦٩از میالد آغاز شد و در   قبل١٥٤٣از  جديد فراعنه سلسله ھاي دوران
 .فراعنـه بـود   ھجدھم سرآغاز سلسله سوت ھاتشپ ملكه گرفت سلطنت انپاي میالد

 مـصر در ھنگـام   .اسـت  ملكه اين سلطنت يادگار دوران شاھان معبد ديرالبحري در دره
   .خود شد قلمروي بزرگترين صاحب سوم وي توتموسیس برادرزاده سلطنت

  

  
ــوريه      ــدود س ــاني در ح ــاھي میت ــا پادش ــصر ت ــرو م ــوني قلم ــست كن ــت رشگ  .ياف

  سـال ١٣٤٨سپس نوبت به سلطنت فرعون ھا آمنوفیس چھارم و آخناتون در حـوالي   
   .قبل از میالد مي رسد ، اخناتون به ھمراه ھمسرش نفرتي تي سلطنت مي كرد

  
 

  
  
 

 خناتون و نفرتي تي به اتفاق تالش كردند تا پرستش خداي واحد آتون را در مصر ترويجا
دوران سلطنت آنھا به تحريك راھبـان   .مون حرف آخر را مي زدندكنند اما راھبان خداي آ   

فرعـون جديــد تحـت فــشار راھبــان آمـون نــام خــود را از    . آمـون بــا آشـوب پايــان گرفــت   
 طـرز مـشكوكي   به سالگي ٢٠تا18    وي در سن. توتانخاتون به توتانخامون تغییر داد 

مصر علیا و  سلطنت  تختبر فرعون عنوان به ھب مصر ھورم ارتش و فرمانده درگذشت
  .نشست مصر سفلي

  

  
 پـسرش  از وي پـس . سلسله نوزدھم فراعنه مصر توسط رامسس اول بنا نھاده شـد  

پـسر   دوم رامـسس  مـديون  فراعنـه  نـوزدھم  سلسله شد اما شھرت فرعون اول ستي
 دوم  رامسس.مصر بود از میالد فرعون قبل  سال١٢١٣ تا ١٢٩٢از  كه است اول ستي

 كنـوني  سـد  در نزديكـي  كـه  معبد ابوسـمبل  را از جمله ا و معابد بسیاريساختمان ھ
 .ھیتي ساخته شد با اقوام يادگار جنگ عنوان معبد به را ساخت اين شده واقع اسوان

  .ه عقیده برخي از مورخان حضرت موسي ھم عصر رامسس دوم بوده است
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  سال قبـل از مـیالد بـه طـول    ٣٣٢ تا ٦٦٤ه آغاز زوال سلسله ھاي فراعنه مصر از دور 
.  قبــل از مــیالد مــصر را اشــغال كــرد ٦٦٢اشــور بنیپــال پادشــاه آشــوريان در . انجامیــد 

پسامتیك اول ، شاھزاده سايیس در منطقه دلتاي مصر سلسله فراعنه سايیت بیست     
و آشـوريان اشـغالگر را از مـصر بیـرون     سلسله فراعنه مصر را تاسیس كـرد   و ششمین

  .راند

  
  

بـار ديگـر در    .كـرد  مصر را تصرف ھخامنشي پادشاه از میالد كمبوجیه قبل 525 در سال
 پـارس  ھخامنـشیان  سلـسله  از میالد مصر توسط اردشیر ديگر پادشـاه  قبل 343 سال
از  قبـل  332 در سـال  رسـید كـه   مقـدوني  اسكندر پادشاه به نوبت سپس .شد اشغال

در پي مرگ اسكندر مقدوني امپراتوري وي به سرعت تجزيه  .نمايد میالد مصر را تصرف
 بطلمیوس يكي از سرداران وي كه حاكم مصر بود سلسله فراعنه بطالمه مصر را . شد

سلـسله   .تاسیس كرد و شھر جديداالحداث اسكندريه را به عنوان پايتخـت تعیـین كـرد       
   . سلسله فراعنه مصر استفراعنه بطالمه آخرين و سي امین

  
  

  
 قبل از میالد با زھر مار خودكـشي  ٣١اخرين ملكه اين سلسله كلئوپاترا ھفتم در سال     

و با مرگ وي تاريخ طوالني سلسله ھاي فراعنه مصر خاتمه يافت و مصر نیز به يك  كرد
   .رومي تبديل شد ايالت
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