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اعتقد المصریون أن اآللھة سكنوا األرض من قبلھم ولكنھم ذھبوا إلي السماء تاركین من خلفھم حورس الذي أناب 
عنھ الملك الفرعون في حكم مصر، وبما أن المصریون مدینون بمتع الحیاه وما في بالدھم من خیرات لآللھة، 

ً في مواجھة قوي الشر با لكون من خالل إقامة الصلوات واالبتھاالت لتلك اآللھة التي استعان المصریون بھم أیضا
ً لآللھة   - ، لذا كان من أولویات ملوك الفراعنة ، رعایة اآللھة ، وبناء المعابد والھیاكل  في  - التي اعتبرت بیوتا

ن ، لیحفظوا فیھا رموزھا وتماثیلھا ، ویقدمون لھا القرابی. كافة أنحاء البالد ، وكرسوا لذلك موارد ضخمة 
ً فھو ممثل ونائب اإللھ في  ویؤدون الطقوس والشعائر ، ویحتفلون فیھا بأعیادھا ، كما كان یمجد الملك فیھا ایضا
األرض ، عالوة علي ھذا كان الملوك یتوجون في تلك المعابد ویحتفلون فیھا بأعیادھم الیوبیلیة ، وفي أحیان كثیرة 

لك الطقوس، وبالرغم من ذلك كان المعبد مركًزا دینیًا مھًما للمصریین كان الفرعون ینیب عنھ كبیر الكھنة للقیام بت
والمساعدة ، وتقدیم القرابین، وكذلك لطلب العون الصالةمن الطبقات االجتماعیة كافة ؛ فكانوا یتوجھون إلیھ ألداء 

من اإللھ، كما كانت تحتوى المعابد الضخمة أیًضا على مساحات كبیرة من األراضي الزراعیة الموقوفة لرعایة 
  .شؤون المعبد، وبذلك تحولت المعابد لمؤسسات اقتصادیھ باإلضافة لنفوذھا الدیني

-بعض الباحثین المتخصصین حتى علي- ادي االختالف الكبیر في اشكال المعابد ومخططاتھا الي اختالط االمر 
في دوافع إنشاء المعابد وتصنیفھا وأسباب تلك االختالفات في التصمیم وذلك نظرا للعدد الكبیر من المعابد 
المنتشرة في كافة ربوع مصر والتي یرتبط بعضھا بمقابر الملوك، بینما األخر ال یوجد بینھ وبین المقبرة أي 

ً للعدد الكبیر من المو .عالقة عابد المنتشرة في كافة ربوع مصر بعضھا مرتبط بمقابر الملوك، واألخر ال نظرا
ً الختالف المعابد في اشكالھا ومخططاتھا، أدى كل ذلك إلى اختالط  یوجد بینھ وبین المقبرة أي عالقة، ونظرا

لذا  .لتصمیمفي دوافع إنشاء المعابد وتصنیفھا وأسباب تلك االختالفات في ا- على بعض المتخصصین - األمر حتى 
للقیام بتلك الدراسة إللقاء الضوء على أسباب الفروقات بین معابد اآللھة، وكذلك أسباب  كان من الضرورى

االختالف في التصمیم من معبد آلخر وھل یرجع ذلك ألسباب وعوامل طبیعیة بیئیة جغرافیة وجیولوجیة 
عقیدة المصري القدیم واختالفھا حسب المنطقة ومناخیة، أم لظروف سیاسیة وتاریخیة أم أن األمر مرجعھ إلى 

ھدف ھذا البحث لمعرفة أثر الفكر الدیني وھكذا ی. ومعبودھا الرئیسي وحسب الفترة الزمنیة وما ساد فیھا من أفكار
  .والعقیدة في تطور شكل وتصمیم معابد اآللھة مما قبل التاریخ وحتى نھایة عصر العمارنة
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  :Introductionمقدمة 
منذ العصور األولي كان الدین في مصر القدیمة محور الحیاة ، 

اعات الفنیة ، خاصة أفكاره وتصوراتھ الدینیة عن وتدور حولھ اإلبد
العالم اآلخر والبعث بعد الموت ، كما كان المصریون یھتمون بكل 
الشعائر المقدسة ، وقد حاول الكھنة تسجیل تصوراتھم لظواھر 
الكون وفق رؤیتھم في تقدیس القوي الكامنة داخل الحیوانات من 

ع منھا أو ابتغاء منفعة قد حولھم اتقاءھما لشر أو لدفع ضرر قد یق
تجلبھا لھم وبالتعرف علي دور تلك الحیوانات في عالم اآللھة 
واألساطیر التي توارثھا المصري القدیم من األولین یتجلى لنا 

  .السبب وراء كل تلك األفكار والمعتقدات 
ومن تلك التصورات إیمانھ بحتمیة وجود ربوبیة تحرك كل ما حولھ 

یة، فتنوعت تلك الربوبیة وكان لكثرة وتنوع ھذه من الظواھر الطبیع
المعبودات التي قدسھا المصري القدیم أثره في اختالف طبیعة ھذه 
 ً ً عن اآلخر، كما اختلف مسمي ھذا المعبود أحیانا المعبودات واحدا
بین منطقة وأخري، وفي أحیان أخري تسید معبود بعینھ في كافة 

  .أرجاء الدولة
أن اآللھة سكنوا األرض من قبلھم ولكنھم  كما اعتقد المصریون

ذھبوا إلي السماء تاركین من خلفھم حورس الذي أناب عنھ الملك 
، وبما أن المصریون )1997إرمان، (الفرعون في حكم مصر 

مدینون بمتع الحیاه وما في بالدھم من خیرات لآللھة ، التي استعان 
ً في مواجھة قوي الشر بالكون  من خالل إقامة المصریون بھم أیضا

الصلوات واالبتھاالت لتلك اآللھة ، لذا كان من أولویات ملوك 
التي اعتبرت   -الفراعنة ، رعایة اآللھة ، وبناء المعابد والھیاكل 

ً لآللھة  . في كافة أنحاء البالد ، وكرسوا لذلك موارد ضخمة  -بیوتا
یؤدون لیحفظوا فیھا رموزھا وتماثیلھا ، ویقدمون لھا القرابین ، و

الطقوس والشعائر ، ویحتفلون فیھا بأعیادھا ، كما كان یمجد الملك 
ً فھو ممثل ونائب اإللھ في األرض ، عالوة علي ھذا كان  فیھا ایضا

الملوك یتوجون في تلك المعابد ویحتفلون فیھا بأعیادھم الیوبیلیة ، 
وفي أحیان كثیرة كان الفرعون ینیب عنھ كبیر الكھنة للقیام بتلك 

طقوس، وبالرغم من ذلك كان المعبد مركًزا دینیًا مھًما للمصریین ال
، الصالةمن الطبقات االجتماعیة كافة ؛ فكانوا یتوجھون إلیھ ألداء 

اعدة من اإللھ، كما كانت وتقدیم القرابین، وكذلك لطلب العون والمس
تحتوى المعابد الضخمة أیًضا على مساحات كبیرة من األراضي 
الزراعیة الموقوفة لرعایة شؤون المعبد، وبذلك تحولت المعابد 

  .لمؤسسات اقتصادیھ باإلضافة لنفوذھا الدیني
تأثرت عمارة المعبد بعدة عوامل منھا عوامل طبیعیة بیئیة جغرافیة 

یة، وكذلك عوامل أخري إنسانیة كالظروف وجیولوجیة ومناخ
السیاسیة والتاریخیة إال أن أھمھا على اإلطالق الفكر الدیني 

ً، " والعقیدة، حیث  ً معا ً ومعماریا ً دینیا كان تصمیم المعابد عمال
وكان على الفنانین أن یبتكروا ویبدعوا وأن یوائموا بین إبداعھم 

وكانت التطورات . ینیةوبین روح الطقوس والشعائر والمعاني الد
" الھامة في المعمار ولیدة تطورات ھامة في التقالید الدینیة 

، وبما أن الھدف األول من إنشاء المعبد كان   )1990عكاشة، (
إقامة الشعائر الخاصة باإللھ وفق طبیعة وشكل ھذا اإللھ ، فقد 

ً لذلك التصمیم من معبد آلخر ، فعلي سبیل المثال یختل ف اختلف تبعا
تصمیم معبد اإللھ رع بالجیزة عن تصمیم معبد اإللھ آمون 

  . باألقصر، وھما یختلفان عن معبد اإللھ آتون بتل العمارنة
وقد اندثرت أغلب الھیاكل والمعابد وخاصة ما كان منھا في الوجھ 
البحري، إال أن معابد صعید مصر استطاعت الصمود حتى فترة 

األقصر ویرجع ذلك ألسباب  قریبة، وقد تركز أغلبھا في مدینة
  .سیاسیة منھا قوة السلطة المركزیة في العاصمة اإلداریة آنذاك

  :Statement of the problemالبحث  مشكلة
ادي االختالف الكبیر في اشكال المعابد ومخططاتھا الي اختالط 

في دوافع إنشاء - حتى علي بعض الباحثین المتخصصین-االمر 
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تلك االختالفات في التصمیم وذلك نظرا  المعابد وتصنیفھا وأسباب
للعدد الكبیر من المعابد المنتشرة في كافة ربوع مصر والتي یرتبط 
بعضھا بمقابر الملوك، بینما األخر ال یوجد بینھ وبین المقبرة أي 

  .عالقة
ً للعدد الكبیر من المعابد المنتشرة في كافة ربوع مصر بعضھا  نظرا

ر ال یوجد بینھ وبین المقبرة أي عالقة، مرتبط بمقابر الملوك، واألخ
ً الختالف المعابد في اشكالھا ومخططاتھا، أدى كل ذلك إلى  ونظرا

في دوافع إنشاء -على بعض المتخصصین -اختالط األمر حتى 
  .المعابد وتصنیفھا وأسباب تلك االختالفات في التصمیم

لى وقد وجد الباحث ضرورة للقیام بتلك الدراسة إللقاء الضوء ع
أسباب الفروقات بین معابد اآللھة، وكذلك أسباب االختالف في 
التصمیم من معبد آلخر وھل یرجع ذلك ألسباب وعوامل طبیعیة 
بیئیة جغرافیة وجیولوجیة ومناخیة، أم لظروف سیاسیة وتاریخیة أم 
أن األمر مرجعھ إلى عقیدة المصري القدیم واختالفھا حسب 

سب الفترة الزمنیة وما ساد فیھا من المنطقة ومعبودھا الرئیسي وح
 . أفكار

  :Objectivesف البحث اھدأ
یھدف ھذا البحث لمعرفة أثر الفكر الدیني والعقیدة في تطور شكل 

  .وتصمیم معابد اآللھة مما قبل التاریخ وحتى نھایة عصر العمارنة
  :یشتمل البحث علي: حدود البحث

  .مصر القدیمة: حدود مكانیة
  .ن قبل التاریخ إلى نھایة عصر العمارنةم: حدود زمانیة

  : Methodologyالبحث  منھج
  ).تحلیليالوصفي وال –تاریخي ال( ینیتبع الباحث المنھج

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
  :أنواع المعابد

أولھما انقسمت المعابد المصریة القدیمة إلى نوعین رئیسیین ، 
الملك الحاكم وتكون ملحقة بمقبرتھ معابد جنائزیة وكانت تقام بأمر 

حتي یضمن استمرار تقدیم القرابین وإقامة الشعائر الجنائزیة بعد 
ً آمنا  وفاتھ ، وتالوة األدعیة والتراتیل المقدسة التي تضمن لھ مرورا

من المعابد عرف بمعابد اآللھة وقد  النوع الثانيبالعالم اآلخر ، 
االبتھاالت وإقامة الصلوات فیھا كانت تقام لعبادة اآللھة ولألدعیة و

ً یلحق بھا  للمعبود ، كما كانت تقام فیھا االحتفاالت باألعیاد وغالبا
مكتبة للكھنة والعلوم المقدسة ، كما كان یلحق بھا عدد من 
االقطاعیات واألراضي التي ینفق من ریعھا علي المعبد وأنشطتھ 

سیھتم ھذا البحث المختلفة ، وذلك النوع الثاني من المعابد ھو ما 
  . )1970شكري، العمارة في مصر القدیمة، (بدراستھ 

  :طقوس تأسیس المعبد
امتداد خیط أو (عرفت مراسم وضع اساسات المعبد باسم طقس 

وكان یتم ذلك في حضور الملك وكبار الكھنة وسط ) حبل القیاس
الملك تتبعھ بطانتھ یركز عصا " أجواء احتفالیة على النحو التالي 

األرض في كل ركن من األركان األربعة للموقع الذي سیقام في 
علیھ المعبد، وذلك بواسطة مطرقھ تتصل فیما بینھا بخیط، وبھذا 

ً في اللیلة السابقة . یتم تحدید مساحتھا وكان موقع المعبد یحدد فلكیا
على االحتفال، وذلك بتحدید المحور القصیر للمعبد من الشمال 

كوكب الجوزاء، ) األورین(دب القطبي، وللجنوب بین مجموعتي ال
وكانت القرابین تتكون من رأسي أوزه وثور توضع في حفرة 
األرض، وكان الملك وھو ینحني على األرض یرشھا بالماء من 

ً سمائیة  ثم یتم صنع أربعة قوالب ). نجوم(إناءین یحمالن رسوما
" طوب، واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة الملك نفسھ 

   )1996تشرني، (
  :معابد اآللھة فیما قبل األسرات

لم یبق من آثار عمارة ما قبل التاریخ ما یحمل تفاصیل دقیقة، عدا 
بعض النقوش والكتابات على بعض اللوحات ورؤوس دبابیس 
القتال تساعدنا على تصور كیف كان تصمیم المعبد في بادئ األمر 

لمصري القدیم بأنھ حیث یظھر كمنزل بدائي، ویعكس ذلك اعتقاد ا

البد لإللھ من بیت یسكنھ، یقدم لھ فیھ ما یحتاجھ من مأكل ومشرب، 
كما تقام لھ فیھ أعیاده ویؤدون لھ فیھ الشعائر، ولھذا أطلق على 

  .أي بیت اإللھ) حوت نثر(المعبد بعد ذلك اسم 
وھناك صورة تمثل المعبد البدائي نراھا واضحة على بطاقة " 

) حور عحا(یدوس، وترجع إلى عصر الملك خشبیة، وجدت في أب
، والمعبد خاص )1(من ملوك األسرة األولي الفرعونیة، شكل رقم 

اذ نري ) صا الحجر في غرب الدلتا(باإللھة نیت ربة مدینة سایس 
والصورة تمثل . رمزھا المقدس وسط الساحة في الفناء المكشوف

ً عبارة عن كوخ صغیر، أقیمت جوانبھ وسقفھ ال مقبي من معبدا
 ً أعواد النباتات، ربما البوص المتعاشق، أمام ھذا الكوخ ساحة غالبا
ما تحاط بسور منخفض ، وكان یوضع في وسط ھذه الساحة ، أو 
الفناء الرمز الخاص بالمعبود والذي یمثل ھنا اإللھة نیت ، وعند 
مدخل ھذا الفناء نري قائمین من الخشب ینتھي كل منھما عند طرفھ 

طعة من القماش یحتمل أنھا تمثل نفس العالمة التي األعلى بق
أصبحت فیما بعد المخصص لكلمة اإللھ وھذان القائمان یمثالن 
المدخل المؤدي للمكان المقدس أو األرض المقدسة، أو ما اصطلح 

بقدس األقداس  وكانت معابد ھذه الفترة  –بعد ذلك  –علي تسمیتھ 
د اندثرت ولم یبق منھا شيء تشید من األخشاب والنباتات، ولھذا فق

سوي ما نجده علي اللوحات الخشبیة والعاجیة وما شابھ، أو من 
المخصصات التي ترسم مع الكلمات التي تعني معابد الشمال أو 

   )1990توفیق، (. " معابد الجنوب 

  
  طرز عمارة المعبد في عصر ما قبل التاریخ ) 1(شكل رقم 

ة ألماكن العبادة آنذاك ، كانت وبھذا نجد أن أھم العناصر الممیز
مقصورة أو مبني باإلضافة رمز للشيء المعبود أو صورة اآللھة ، 
والمبني محاط بسور بحیث یكون لھ فناء مفتوح وأعالم تحمل رمز 
إلھ المنطقة ، ولم تكن لوحة حور عحا المصدر الوحید لمعرفة ھذا 

ً علي قطع أثریة أخري مثل لوح ة األردواز الطراز ، فقد وجد أیضا
التي تسمي صید األسود بنقادة الثانیة ، ومن وحدات المباني في 
مجموعة زوسر ، كما عثر علي طراز آخر للمباني المقدسة في 

موجودة علي ) الوجھ القبلي ( في مصر العلیا " یرجع لنفس الفترة 
ً في شكل حیوان كبیر مثل الفیل أو ) عحا ( أختام  وھي تقریبا

بو أو السطح المقوس االنسیابي یمثل ظھر الحیوان فالق. الخرتیت 
وفي الخلف یتدلى ذیل ھذا الحیوان وفي الواجھة على رأس القرنین 
ً علق علیھ الحصیر المجدول  أو سن الفیل، وھذا المبني أیضا

  )3،2،1( أشكال رقم  )1998شدید، (." كحائط
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من تلك الشواھد یتبین لنا أن بناء المعابد اعتمد في ذلك الوقت علي و

زعف النخیل والحصیر وحزم البوص التي شكلت علي ھیئة أعمدة، 
وكذلك استخدمت أغصان النباتات المضفورة وغطیت بالطمي، وقد 
كان لتلك الخامات اللینة أكبر الفضل في ابتكار العقود والقبة 

سوار، وبالرغم من بساطة تلك المقصورات والجدران الفاصلة واأل
إال أنھا تعد النواة الحقیقیة لشكل المعبد المصري القدیم، فأصبح 
الصاریان البسیطان صرحین عظیمین یحمالن الصواري وتنتصب 
أمامھما المسالت ، وتحول الفناء إلي فناء المعبد ببھوه ذو األعمدة ، 

  .وأصبح الكوخ الخلفي قدس األقداس 

  
 طرز عمارة المعبد في عصر ما قبل التاریخ ) 3(رقم  شكل

قداسة دینیة تفرض عدم " كما یتبین أن تقالید بناء المعبد كان لھا 
المساس بھا، ومن ھنا كانت الحریة المتروكة للفنان المعماري 
محدودة، فلم یكن یستطیع تطویر التصمیمات المعماریة إال في 

ن یخرج عن االستجابة لمتطلبات نطاق التقالید الصارمة، بل لم یك
الطقوس التي ال تختلف من حیث المبدأ من معبد إلى آخر إال قلیالً، 
وھكذا لم یكن في حقیقة األمر أكثر من مھندس فني تنفیذي ، ومع 
ذلك فقد كانت مكانتھ االجتماعیة ملحوظة كما كان دوره التنفیذي 

 ً ً ومتشعبا ً وخطیرا یم المعبد علي إذ كان عملھ یشمل تصم: ھاما
ضوء الوظیفة التي یؤدیھا المعبد ووفق النظام الكھنوتي والطقوس 
المتبعة ومساحات األراضي الزراعیة الموقوفة علي المعبد ، وعدد 
العمال والمواشي واألمتعة الثمینة المخصصة لھ ، كان ذلك یتم كلھ 
بعد اختیار الكھنة لإللھ الجدیر بالمنطقة واألساطیر والطقوس 

لقربان التي تشكل مالمح الحیاه الدینیة داخل المعبد ، وھي األمور وا
التي تحدد للمھندس المعاني التي یطلب إلیھ الكھنة أن یشیدوا المعبد 

، )العمارة (  1عكاشة، الفن المصري القدیم ج(" . لكي یوحي بھا 
1990(   

  :معابد اآللھة في بدایة األسرات
ة المصریة القدیمة ، ساعدت ساھمت عوامل عدة في قیام الحضار

ھذه العوامل في انتقال المجتمع المصري القدیم من مرحلة العصور 
الحجریة إلي عصر بدایة األسرات ، حیث تطور المجتمع من 
مجموعة من القبائل والجماعات المتفرقة إلي جماعات أكبر 
وزعامات متحدة ثم إلي إقلیمین في الشمال والجنوب ، االقلیم 

، وكان رمزه نبات البردي ) الوجھ البحري(في الدلتا الشمالي 
ً لھ ، وارتدي ملكھ التاج األحمر ، أما في اإلقلیم  واألفعى حامیة

رمزا وطائر ) زھرة اللوتس(فقد اتخذ ) الوجھ القبلي(الجنوبي 
ً لھ ، وأرتدي ملك الجنوب التاج األبیض مخروطي  العقاب حامیا

حید القطرین تكللت آخرھا الشكل ، وقد جرت عدة محاوالت لتو
م لتبدأ بذلك . ق  3000بالنجاح علي ید الملك نعرمر حوالي

  .العصور التاریخیة
خنتي (وقد عثر في حافة الصحراء في أبیدوس على بقایا معبد لإللھ 

ویتكون من ردھتین متتالیتین، باب كل منھما منحرف عن ) أمنتي
نفھا قاعتان، وكان محور المعبد، وتطل علیھا مقصورة التمثال تكت

، )4(بجانب الردھتین سلم یؤدي الى السطح كما ھو في الشكل رقم 

ویعتقد أنھ كان الى جانب تمثال اإللھ تمثال الملك الذي أنشأ المعبد إذ 
یبدو أنھ كانت تجمع المعبد صلة بالمقابر الملكیة في أبیدوس، 

ت الثالث ویعتبر تصمیم ھذا المعبد ھو البدایة للمعبد ذي المقصورا
  .في الدولتین الوسطى والحدیثة

  
  االسرة الثانیة أو الثالثة –ابیدوس  -معبد خنتي امنتي)  4(شكل رقم 

  :معابد اآللھة في الدولة القدیمة
األسرة الثالثة وقد ظل اسمھ حیا في ذاكرة ) زوسر(أسس 

المصریین ألعمالھ العظیمة وأھم اآلثار التي خلدتھ لنا ، ھي تلك 
ات الجنائزیة التي بناھا في سقارة ، وقد أعقبھ أربعة من المجموع

الملوك تالشت بعدھم األسرة الثالثة وقامت األسرة الرابعة  وكان 
ً بشيء كبیر من الغموض رغم ظھور آثار ملوكھا  تاریخھا محاطا
للعیان ، وقد ظل الحال كذلك إلي أن قامت الحفائر العلمیة في منطقة 

بة التي أقیمت علیھا األھرام المعروفة أھرام الجیزة علي الھض
ً باألسرة الخامسة التي تركزت أعمالھا  بأھرام الجیزة ، ومرورا
ً ألواخر حكم األسرة السادسة  بالقرب من نفس المنطقة وصوال
وخاصة في عھد الملك بیبي الثاني طالت فترة حكمھ إلي ما یقرب 

حكام  عاما ، ضعفت السلطة المركزیة للملك حیث قام 94من 
األقالیم بفرض نفوذھم علي مقاطعاتھم ، كما بدأت موارد الدولة في 
االنھیار حیث أصیبت مصر بموجة شدیدة من الجفاف أدت إلي 
زعزعة النظام السیاسي المستقر منذ قرون ، كما انتشرت عصابات 
من الغوغاء والجوعى والمشردین باحثة عن الطعام وقام الحكام 

عاتھم فتحولت بذلك مصر إلي عدة إقطاعیات المحلیون بحمایة مقاط
 . متنافرة 

من خالل الشواھد المعماریة الباقیة المنتمیة لتلك الفترة یمكننا 
تصنیف معبد المیدامود، ومعبد أبي الھول في الجیزة ومعبد الشمس 
للملك ني أوسرع في أبو غراب علي أنھم معابد لآللھة، وفیما یلي 

  :استعراض تفصیلي لھم
  :معبد المدامود: أوال

یقع ھذا المعبد شمال شرق معبد الكرنك وآثاره موجوده تحت أطالل 
م، كما .تنتمي لفترة العصر البطلمي ویرجع لفترة القرن الثالث ق

عثر حولھ علي مجموعة من المعابد التي تنتمي لفترة الدولة 
 ,A.Murray)" الوسطي، وقد أعید تشییده في فترة الدولة الحدیثة 

Egyptian Temples, 1931) .  
والتصمیم بشكل عام عبارة عن سور من الطوب اللبن غیر منتظم، 
كان یحیط بغابھ مقدسة فوق ھضبة مصطنعة، ویتألف المعبد في 

صرح یؤدي إلى فناء في كل من جنوبھ وغربھ مدخل " األصل من 
یؤدي إلى دھلیز ضیق متعرج بسقف مقبي، وینتھي إلي مقصورة 

للمدخل باب ویظن أن تعرج الدھلیز یرجع إلي  صغیرة ولم یكن
ویخلو . الرغبة في أال یمتد نظر الواقف عند الباب إلي المقصورة

شكري، العمارة في مصر القدیمة، (" المعبد من أي نقش أو كتابة 
  ).5(شكل رقم  )1970
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  الدولة القدیمة –معبد المیدامود ) 5(شكل رقم 

یة والخارجیة طبقة من الجص، ویظھر علي كل من الجدران الداخل
من المتر وھي ذات مقطع  1.75وربما وصل ارتفاعھا إلي حوالي 

ً في الجانب الشمالي من  ً مستطیال مستدیر عند القمة، ویشكل فراغا
السیاج، فناء المعبد حیث یوجد فیھ عند الخلف باب یؤدي إلى 

اء المزار الرئیسي وفي الغرب یؤدي إلي مزار ثانوي، ویغلق الفن
فیما بعد ، وقد ) البیلون ( من ناحیة الشمال بوابة تذكرنا بالصرح 

وسع في وقت الحق باتجاه الشمال بإضافة فناء آخر وبوابة ثانیة ، 
كما یوجد أمام المدخل .... لیست في نفس المحور مثل األولي 

الرئیسي للمزار الجنوبي قاعدتان أسطوانیتان من الطمي، بینما 
  .دة فقط أمام الجانبيأقیمت قاعدة واح

ومن غیر المستطاع اقتراح شيء محدد بخصوص تاریخ أو وظیفة 
األثر، ولكن یعتقد أنھ معبد أوزیري من عصر الدولة القدیمة 

(ROBICHON-VARILLE, 1940) .  
 ً   :معبد أبي الھول: ثانیا

یقع ھذا المعبد أمام تمثال أبو الھول ولكن بقایا المعبد الكبیر لیست 
واحد معھ، ویعتبر ھذا المعبد من المعابد األولي في  على محور

العمارة المصریة القدیمة ولم یعثر على نقوش في مقابر الجبانة 
تلقي الضوء على ھذا المعبد ولكن تشابھ أحجار البناء بھ مع معبد 
الوادي الخاص بالملك خفرع یوكد لنا فكرة أن ھذا المعبد ینتمي 

صر ھذا المعبد یتضح أنھ من أوائل لألسرة الرابعة، وبدراسة عنا
  .معابد اآللھة في العمارة المصریة القدیمة

  
  االسرة الرابعة -معبد أبوالھول) 6(شكل رقم 

تقع واجھة المعبد الشرقیة على نفس الخط مع واجھة معبد الوادي " 
الخاص بالملك بخفرع، ویؤدي مدخالن في شمال وجنوب الواجھة 

ریق ممر المدخل الذي علي شكل حرف الشرقیة إلي الداخل عن ط

L .  
ً من فناء  ً  46x 23(والتخطیط متناسق ویتكون أساسا أقیم ) مترا

مستعرضا على محور یمتد من الشرق إلى الغرب، تحیط بھ أعمدة 
ً عمقھ  وأمام كل عمود ) أمتار 3حوالي (مربعة ربما تكون رواقا

امتھ وفي خندق مستطیل الشكل ینحدر ناحیتھ، ربما ساعد على إق
منتصف الجدران الشرقیة والغربیة تجویف عمیق مشترك، في 
المحور الممتد من الشرق إلى الغرب وعلى كال جانبي التجویف 

 11.5x 3(الغربي أقیمت غرفتان تمتدان من الشمال إلى الجنوب 
مفتوحتان في ركن واحد من الفناء، شكل ) أمتار x 3 5.5أمتار، 

  ).6(رقم 
شابھة ألحجار بناء معبد الوادي المجاور، وھي وأحجار البناء م

عبارة عن كتل ضخمة من الحجر الجیري تشكل نواة كانت مبطنة 
ً ببالطات من الجرانیت ویزید حجم كتل النواة ثالث مرات  أساسا
عن حجم كتل الھرم األكبر، والجدار الغربي منحوت في الصخر 

وتوجد . الجیري، وشیدت قمتھ بالحجر )م2.5االرتفاع (إلى حد ما 
بقایا مصارف للمیاه أسفل الجدران الشمالیة والجنوبیة، على ھیئة 
قنوات مكسوة بالجرانیت وغطیت أسفل أرضیة الفناء، وال یوجد 

  .اتصال فعلي بین المعبد وفناء أبي الھول
ولم یعثر على نقوش في مقابر الجبانة لكي تلقي بعض الضوء على 

ال فإن تشابھ أحجار البناء في كل من طبیعة ھذا المعبد، وعلى أیة ح
باإلضافة إلى ) خفرع(معبد أبي الھول ومعبد الوادي الخاص بالملك 

أن الموقع المتصل بالمقابر المجاورة یسمح لنا باالعتقاد بأن ھذا 
  .)1988بدوي، (المعبد یرجع تاریخھ إلي عصر األسرة الرابعة 

 ً   .معبد الشمس للملك ني أو سرع: ثالثا
" و. كنموذج  لھذه المعابد) ني وسر رع ( ا المعبد الملك شید ھذ

" بمعني سعادة اإللھ رع ) شسبأیب رع ( سمي ھذا المعبد باسم 
فمنذ " )1990توفیق، معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة، (

 ً عصر أوسركاف شید كل حاكم من حكام األسرة الخامسة تقریبا
ً للشمس بجوار ھرمھ وھو یتبع خطة البناء ثالثیة األجزاء  معبدا

معبد الوادي علي حافة األرض الخصبة والممر : لملحقات الھرم 
الصاعد ، من خالل بوابة إلي فناء مفتوح شیدت بھ مسلة فوق 

وأشعة الشمس التي تستریح على حافة قمتھا الذھبیة . القاعدة 
ً لمعتقدات المصریین  " تكسبھا قوة الشمس الواھبة للحیاة وذلك وفقا

شدید، الفن المصري القدیم من عصر ما قبل االسرات حتي نھایة (
  . )1998الدولة القدیمة، 

ھناك خاصیة جدیرة بالذكر عن معابد الشمس باألسرة " كما أن 
الخامسة، فھي المعابد المصریة الوحیدة التي وصلنا منھا نموذج 

ً وھو ھذا المعبد  تشرني، دیانة مصر (" فعلي، والذي تم كشفھ علمیا
  . )1996القدیمة، 

وتعد المسلة من أھم السمات المعماریة لتلك المعابد ، والتي تعتبر 
ً لشروق الشمس أي اإللھ رع وإنھا مفتوحة للسماء من أعلي  رمزا
لتتمتع بالشمس ویتمكن من رؤیة اإللھ في جمیع األوقات ، وھو 

ذات طابع معین  معابد الشمس في األسرة الخامسة" السبب في أن 
 ً وطراز خاص یختلف عن طرز أوائل األسرات ، وتختلف أیضا
عن طراز معابد اآللھة في الدولتین الوسطي والحدیثة ، فھي فریدة 
في طرازھا ، إذ ینقص معابد إلھ الشمس رع ما یعتبر أھم شيء 
وأكثر قدسیة في معابد العصور التالیة ، وأقصد بذلك تمثال اإللھ 

غرفة قدس األقداس المظلمة  ، فطراز معبد الشمس المحجوب في 
المعماري یتفق في نفس الوقت والغرض من بناء المعبد لعبادة 
الشمس ، ھذه العبادة التي كانت تؤدي طقوسھا والشمس مشرقة في 

توفیق، معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة، (" وضح النھار
. الرخام األبیض ، كما یوجد أمام المسلة مذبح كبیر من . )1990

خارج سور معبد الشمس الخاص بالملك ني أوسر رع بنیت سفینة 
ولعل . من الطوب تحاكي نموذج مركب الشمس السماویة لإللھ رع

ھي أكبر دلیل علي أن  –السابق ذكرھا -ثالثیة الملحقات المعماریة 
ً بعض الطقوس الجنائزیة الخاصة  ھذه المعابد كانت تخدم أیضا

ونالحظ أن . رحلتھ إلى السماء لیتحد مع إلھ الشمس بالملك خاصة
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مجموعة المعبد بأكملھا بما في ذلك الفناء والمسلة تواجھ الشرق في 
اتجاه شروق الشمس مفتوحة ألشعتھا، وقمة المسلة شأنھا في ذلك 

  ).7(شأن الھرم من المفترض أنھا مستقر إللھ الشمس، شكل رقم 

  
الدولة ، االسرة الخامسةر كاف، ، اوسمعبد الشمس  )7(شكل رقم 

 القدیمة 

وربما كان سبب ذلك االختالف بین معبد الشمس وغیره من معابد 
اآللھة األخرى یعزي إلى أنھ یشبھ في إعداده معبد اإللھ رع في 

ً شیدت مسلة  على تل رملي، ) بنبن(ھیلیوبولیس، فھناك أیضا
ذي لم یكن لھ وكانت العنصر المركزي للمعبد ومستقر إلھ الشمس ال

  .نحت أو تمثال شأن اآللھة األخرى
  :معابد اآللھة في الدولة الوسطي

تمیزت األسرة التاسعة بشيء من الھدوء ثم ما لبثت إن أشتد النزاع 
كانت أھناسیا العاصمة ) قرب الفیوم(بین حكام طیبة وحكام أھناسیا 

  .آنذاك
التي كانت  وبانتصار حكام طیبة بسطوا نفوذ األسرة الحادیة عشرة

تحكم الصعید على باقي البالد، وقد تم ذلك علي ید الملك منتوحتب 
 20الذي أستطاع التغلب على أھناسیا بعد كفاح دام ) نب حبت رع(

عاما، وقد بدأت بذلك مرحلة جدیدة من حكمھ تمیزت بالطمأنینة 
ً بقیام الدولة  واالستقرار في البالد، ویعتبر ھذا التوحید إیذانا

التي استمرت خالل االسرتین الحادیة عشر والثانیة  الوسطي
  .عشرة
أقام ملوك الدولة الوسطي المعابد لآللھة في كثیر من البالد " وقد 

غیر أنھ لم یبق منھا سوي آثار قلیلة، ذلك ألن أكثرھا ھدم في عھد 
الھكسوس، وأقیمت مكانھ في الدولة الحدیثة معابد جدیدة ومما أمكن 

في الكرنك أن معبد الدولة الوسطي فیھ كان یشمل االستدالل علیھ 
على ثالث قاعات متتابعة، وكان في األخیرة منھ ناووس على قاعدة 

وتقع بقایا  )J.Vandier ،1955(." كبیرة من المرمر المصري
أحجار ھذا المعبد خلف الصرح السادس الذي شیده الملك تحتمس 

  . الثالث
والعمارة في الدولة الوسطي ھو ویعد من أھم معالم ازدھار الفنون 

المعبد الجنائزي الخاص بالملك منتوحتب بساحة الدیر البحري، ولم 
یبق من ھذا المعبد إال أطاللھ الموجودة جنوب معبد حتشبسوت 
بالدیر البحري، والمعبد عبارة عن مسطحین ضخمین یلي أحدھما 

ھذا األخر ویعلوه، ویوصل بینھما أحدور صاعد، إال أن ما یمیز 
المعبد عن غیره ھو التداخل ما بین الجنائزي التابع لمقبرة الملك، 

اسمین " وقد أطلق علیھ المصریون . وما ھو مخصص لعبادة اإللھ
بمعني مضیئة أماكن ) آخ سوت آمون(أحدھما ینتمي لإللھ وھو 

آخ (اإللھ آمون، واآلخر ینتمي إلي الملك صاحب المقبرة وھو 
" ئة أماكن الملك بن حبت رع أي مضی) سوت نب حبت رع

، شكل )1990توفیق، معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة، (
  ).8(رقم 

ً زخرفھ بالذھب، "  كما نسب إلي امنمحات األول أنھ شید معبدا
وأبوابھ من نحاس ) أي زرقاء بلون السماء(وسقوفھ من الالزورد 

  .  )Erman ،1923(" ومزالیجھ من برونز لتدوم إلي األبد 

  
 الدولة الوسطي  –الدیر البحري  –معبد منتوحتب الثاني ) 8(شكل رقم 

  :سنوسرت األول بالكرنك) مقصورة(جوسق 
یعد من أشھر آثار الدولة الوسطي التي ھدمت عدة جواسق 

لعدد من ملوك الدولة الوسطي كان الھدف منھا وضع ) مقصورات(
قد عثر على احجار تمثال اإللھ، وإقامة احتفاالت العید الیوبیلي، و

داخل حشوة الصرح الثالث بمعبد ) سنوسرت األول(جوسق الملك 
باألسرة الثامنة ) أمنحوتب الثالث(األقصر والذي أقامھ الملك 

، 1936عام  H.Chevrierعشرة، وقد أعاد بناءه األثري الفرنسي 
وھو االن شمال الداخل بعد الصرح األول في معابد الكرنك، وھي 

  ).9(جیري األبیض الجید، شكل رقم من الحجر ال

  
 الدولة الوسطي  –بالكرنك  –جوسق سنوسرت األول ) 9(شكل رقم 

م أقیمت على 118الجوسق عبارة عن قاعدة صغیرة بارتفاع " و
متر، وأقیمت فوقھا تتمیز 6.81مساحة مربعة طول ضلعھا 

بواجھتین على محور واحد، وتتمیز كل واجھة بوجود درج بسیط 
) دربزین(أحدور یوصل للمدخل ویتمیز كل درج بوجود  یتوسطھ

. ذي قمة مستدیرة، كما أن كل واجھة تتمیز بوجود أربعة أعمدة
یتوسط المدخل العمودان الثاني والثالث، أما الجانبان اآلخران 
للمعبد فیشبھان في نظامھما نظام الواجھة، غیر أنھما أكثر طوًال 

تھ عتب علوي تزینھ الشمس ویمیز المدخل ذا. ولیس بھما مدخل
المجنحة ومن فوقھا نشاھد الكورنیش المصري الذي یحیط بأطراف 

ً  3.62ویصل ارتفاع الجوسق . المعبد العلیا توفیق، تاریخ ( "مترا
  . )1990، )األقصر ( العمارة في مصر القدیمة 

ویتوسط الجوسق قاعدة مربعة من الجرانیت یحیط بھا أربعة أعمدة 
ن، وقد نقش على جدران وأعمدة الجوسق قسمت علي صفی

وقد اختلفت اآلراء حول . نصوص ومناظر تمثل الملك مع اآللھة
ھذا الجوسق فیري شیفرییھ أنھ یعتبر بمثابة استراحة للزورق 
الخاص باإللھ آمون، ویدلل على ذلك بوجود القاعدة الجرانیتیة 

، W. Wolf, W.S. Smith )Keesإال أن . والمدخلین الصاعدین
ً الحتفاالت عید السد وكان یوجد  )1958 یریان أنھ كان مخصصا

ً من القاعدة) سنوسرت( كرسي العرش للملك    .بدال
في مدینة ماضي في جنوب غربي الفیوم شید " أما 

ً إللھة الحصاد  ً صغیرا امنمحات الثالث وأمنمحات الرابع معبدا
، Naumann(رننوت واإللھ التمساح سوبك، واإللھ حورس 
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وكان یتقدم المعبد فیما یظن صرح وفناء، ویتألف ما بقي . ) 1939
منھ من صفة ذات أسطوانیین في ھیئة حزمة بردي ثم فناء 
مستعرضة تشرف علیھا ثالث مقصورات متجاورات علي مستوي 
ً، ویحلي واجھاتھا الكورنیش المصري، وقد عثر في  أعلي قلیال

ت جالسة بین الملكین المقصورة الوسطي علي ما یمثل اإللھة رننو
شكري، العمارة في مصر القدیمة، (في مجموعة واحدة من الحجر 

1970( .  
أما عن آثار عصر االنتقال الثاني فلم یتبق منھا ما یحدثنا عن 

 .المعابد اإللھیة
  :معابد اآللھة في بدایة الدولة الحدیثة

تتكون الدولة الحدیثة من األسرات الثامنة عشر، التاسعة عشرة 
والعشرون وقد أستمر حكمھا ما یقرب من خمسة قرون من الزمان، 
شھدت فیھا الحضارة المصریة، أزھي عصورھا، حیث أصبح 
ً، والشالل  ً، ولیبیا غربا لمصر دولة شاسعة، بلغت العراق شرقا
ً وأصبح لھا جیش قوي،  ً، وجزیرة كریت شماال الثاني جنوبا

إلیجاب على البالد، وقد انعكس ذلك با. وحضارة وصلت إلى أوجھا
  .فازدھرت الفنون وتبارى الملوك في تشیید المعابد

  : األقصر) آمون(معبد 
یعتبر معبد االقصر نموذج مثالي لمعبد االلھ في تلك الفترة یتجلى 
تخطیط المعبد أوضح ما یكون كما أصبح النموذج الذي ستبني 

ان ج(المعابد لآللھة على غراره بعد ذلك، ویقول عنھ األثري 
أن من أھم سمات معبد األقصر وضوحھ وعدم تعقید ) كابار

    )1993بیكي، (" تصمیمھ 
صمم ھذا المعبد لعبادة ثالوث طیبة الذي یتكون من آمون وموت 
وخنسو ، یمتد المحور من الشمال الشرقي حتي الجنوب الغربي ، 
ویتقدمھ رواق فخم یقوم فیھ صفان من األعمدة ، في كل صف سبعة 

ً أعمدة  ً ، ویمثل غصنا ً تقریبا ویصل ارتفاع الواحد ستة عشر مترا
ً من البردي ویؤدي الرواق إلي فناء فسیح  ً  x  48 52واحدا مترا

تحیط بھ من ثالث جوانب ثالث صفوف ، في كل صف صفان من 
أساطین علي شكل حزمة بردي ، ومن وراء الفناء ردھة عریضة 

ً في أ ً بردیا ربعة صفوف ، ویلیھا بھوان تضم إثنین وثالثون أسطونا
صغیران متتالیان فمقصورة الزورق المقدس ، وكانت تتوسط قاعدة 
كان یوضع علیھا زورق آمون ومن ورائھا بھو مستعرض ذو 
صفین من األساطین البردیة في كل صف ستة أساطین ثم قدس 
األقداس ویعتمد سقفھ علي أربعة أساطین في صفین وفي نھایتھ 

جھا الكورنیش المصري ، ومن فوقھا تمثال لإللھ قاعدة كبیرة یتو
، شكل رقم ) 1970شكري، العمارة في مصر القدیمة ، (" آمون 

)10. (   
أمر ببناء ھذا المعبد ) أمنحتب الثالث ( ویذكر سید توفیق أن الملك 

األول أن یؤكد نسبة لإللھ آمون : لثالوث طیبة ، أغلب الظن ألمرین 
للعرش ، األمر الثاني ھو إرضاء كھنة آمون  نفسھ ، وبالتالي أحقیتھ

ً لمصر ، رغم عدم وضوح أحقیتھ في  ً شرعیا كي یتقبلوه فرعونا
العرش ، ولم یكن في وسع كھنة آمون رفض نسب أمنحتب الثالث 
الي إلھھم آمون وبالتالي إلیھم ، فقد وعدھم بإقامة معبد كبیر إلعالء 

ملك الجدید بنسبھ اإللھي ولم شأن آمون العظیم ، ولھذا تقبل الكھنة ال
توفیق، (یرفضھ الشعب الذي لم یكن یشك في أي شيء یقبلھ الكھنة 

  . )1990، ) األقصر (تاریخ العمارة في مصر القدیمة 
وال شك أن أجزاء المعبد المختلفة قد بنیت على أساس أفكار 
مرتبطة بفكر وعقیدة المصري القدیم الذي تعامل مع المعبد 

وذج مصغر من الكون، فالصرحین، یرمزان إلى األفق، باعتباره نم
حیث تمر الشمس من خاللھما لتغمر أرجاء المعبد، وھي تعتبر 
بمثابة البوابات التي تأمن العبور من الحیاة الدنیا إلى العالم اآلخر 

  .حیث اللقاء مع إلھ الشمس ومرافقتھ في رحلتھ بالعالم اآلخر
اصر األصلیة التي یتألف منھا ھذا كما نجد أن نبات البردي من العن

البراح األزلي الذي یرمز ألرض مصر التي ینمو فیھا كما یرمز 
إللھ الشمس في منظومة أزلیة ال یعتریھ الذبول ، كما أنھ یحمل 
السماء التي ھي سقف المعبد في منظومة أسطوریة شكلت بخامة 

التي تم الحجر الخالدة التي ال یعتریھا الفناء ، وتتزین األسقف 
تغطیتھا باللون األزرق بنجوم زاھرة باللون األصفر، ومع التحرك 
لداخل المعبد ترتفع أرضیة المعبد وینخفض سقفھ بشكل تدریجي 
حیث تبتعد األرواح عن عالم األرض لتلتقي بعالم السماء حیث 
یتمثل األفق بحجرة قدس األقداس مسكن اإللھ آمون ، وبینما تتدرج 

ء القوي في الفناء الخارجي ، تتدرج وتضعف اإلضاءة من الضو
ً كلما اتجھنا نحو قدس األقداس فتشعرنا بجو الرھبة  ً فشیئا شیئا
لإلیحاء بالتل األزلي الذي ظھر فیھ اإللھ وحولھ ظالم المیاه األزلیة 

 .یوم بدأ خلق الكون 

  
 )10(الدولة الحدیثة شكل رقم  –االسرة الثامنة عشرة  –معبد األقصر 

 :تل العمارنة) آتون( معبد
كان اإللھ . في األسرة الثامنة عشرة) أمنحتب الرابع(ظھر الملك 

األعظم في ذلك الوقت ھو آمون رع، فالكل متفق علیھ وعلى 
عبادتھ فھو یجمع بین االلھ آمون معبود طیبھ وإلھ الشمس رع في 

وقد دفعت تأمالت امنحوتب الرابع للطبیعة إلى االرتباط . كیان واحد
بالقوة المھیمنة على الكون التي تختفي في االفق خلف قرص 
الشمس فانقلب على عبادة آمون ولما ضاق بمؤامرات كھنة آمون 
نقل عاصمة البالد إلى تل العمارنة بمصر الوسطى بین طیبة ومنف 

وغیر اسمھ من " أفق قرص الشمس " أي ) اخت آتون(وسماھا 
، )المرضى آلتون(أي ) ناخناتو(إلى ) آمون راضي(أي ) أمنحتب(

كما غیرت نفرتیتي زوجة اخناتون اسمھا وكذلك بناتھ بدورھن 
وظھرت آتون في . استبدلن بأسماء تحتوي على اسم االلھ الجدید

نقوش تل العمارنة واسترسل اخناتون في تأمالتھ الروحیة حتى 
عمت الفوضى البالد ، إلى أن مات اخناتون فانتھت بذلك الدیانة 

في مھدھا ورجعت البالد لعبادة آمون على ید خلیفتھ توت  الجدیدة
عنخ آمون ، ولقد أقام أخناتون في تل العمارنة معبدین أحدھما 
المعبد الكبیر واآلخر وھو المعبد الصغیر ، ونجد أن طراز البناء 
في تلك المعابد اختلف عن سابقیھ وامتاز بصبغة الفكر والعقیدة 

یمیز تلك المعابد أنھا غیر مسقوفة ، حیث  اآلتونیة ، وقد كان اھم ما
تتخللھا الشمس من كل زاویة وال توجد حجب تفصل بین رواد 
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  .المعبد وبین إلھھم آتون 
بني ھذا " ولكن یبدو أن اخناتون لم یقم بعملیة إتمام ھذا المعبد، فقد 

المعبد في البدایة بالطوب اللبن، ولقد ظھرت بعض األدلة التي تشیر 
حیث یبدو أن السبب في استخدام الطوب اللبن ھو السرعة إلي ھذا 

بإنشائھ من اجل العبادة ویبدو أنھ كان من المفترض إعادة بناءه مرة 
  . )2014الدین، ( " أخري باستخدام األحجار 

ویشغل " ، ) آخت آتون ( یقع المعبد في المنطقة الشمالیة من مدینة 
وھو للخلف من  م ،229مساحة یحیطھا سور ضخم عرضھ یبلغ 

م ، ویتوسط جداره الغربي مدخل علي 730الطریق الملكي بحوالي 
وكان " شكل صرح ذي برجین عالیین من اللبن مدعم بحجر ، 

بیت األفراح ، لقاء آتن ، والھیكل ، وكلھا : المعبد من ثالثة أقسام 
علي محور واحد ، وكان بیت األفراح ولقاء آتن بالقرب من المدخل 

ھیكل فكان في أقصي الشرق من المعبد بحیث یبعد عن لقاء ، أما ال
 1970شكري، العمارة في مصر القدیمة ، (" متر 320آتن بنحو 

  ) .11(، شكل رقم )

  
 الدولة الحدیثة  –االسرة الثامنة عشرة  –معبد آتون ) 11(شكل رقم 

كان یتقدم بیت األفراح صرح من اللبن بكساء من حجر الجیر، وفي 
ل من برجیھ خمس ساریات عالیة ترفرف في أعالھا واجھة ك

ً ال یحول دون أشعة الشمس،  األعالم، كما كان عتب الباب مفروقا
ً للنظر بكامل  مما جعل الطریق األوسط في بھو األساطین مكشوفا

ارتفاعھ ال یحول دونھ حائل، وكان یلي الصرح رواقان یكتنفان 
ً وفي كل رواق أربعة أساطین ً مكشوفا في صفین وفي نھایتھ  ممرا

  .مائدة قرابین صغیرة من الحجر الجیري
ویتألف لقاء آتن فیتكون من أفنیة یلي إحداھا اآلخر ویقوم بین كل 
فناء وآخر صرح ذو برجین بینھما مدخل ضخم مفروق العتب 
ویتوسط األفنیة طریق علي محور المعبد یكتنف عدد كبیر من 

لجیري، وتقوم وسط كل من موائد القرابین المربعة من الحجر ا
الفناءین الخامس والسادس مائدة كبیرة من موائد قرابین عدیدة، 

  .وتحیط بھ قاعات غیر مسقوفة
وكان الھیكل یشغل مساحة طولھا نحو مائة متر ، ویتقدمھ صرح " 

من ورائھ فناء مستطیل في جانبھ األیمن ثالث بیوت صغیرة للكھنة 
ناء ثان یتوسطھ طریق یظن أنھ ، ثم صرح ثان یؤدي مدخلھ إلي ف

كانت تحف بھ األشجار ویؤدي الطریق إلي صرح ثالث أو مدخل 
فخم یؤدي بدوره إلي فناء ثالث ، كان یحتوي علي موائد قرابین 
كثیرة ، وتكتنفھ بضع قاعات ، وفي مؤخرتھ رواقان أمام برجي 
صرح رابع ، وكان في كل من الرواقین تمثاالن ضخمان ألخناتون 

یؤدي مدخل الصرح إلي ردھة تؤدي إلي ممر متعرج یحول ، و
دون رؤیة ما كان یؤدي في قدس األقداس الذي كان علي شاكلة 

 ) 1970شكري، العمارة في مصر القدیمة ، (" آخر أفنیة لقاء آتن 
  ) .12(، شكل رقم 

  
 )12(الدولة الحدیثة شكل رقم  –ھیكل معبد آتون 

أن تصمیم الممرات والمداخل بالمعبد " ومن األمور المثیرة لالنتباه 
یبدو أنھا صممت لمقاومة ھجوم علي الثوار المتعصبین ألخناتون، 
ویبدو أنھ كان من المھم تأمین تلك األماكن المقدسة من أولئك الذین 
یختلفون عنھم في عقائدھم وممارساتھم الدینیة، وبالتالي فإن تلك 

 "ضد الجیش المباني توحي بأنھا صممت من قبل رجال 
(A.Murray, 1931)  .  

  خاتمة
ومن المالحظ أن االرتباط بعقیدة آتون انعكس على اقسام ومكونات 
المعبد وقد كان لكل منھم دوره في الشعائر، كما كان من حق 
الشعب الدخول إلى المعبد في لقاء آتن وتقدیم القرابین على تلك 

ھ، التي تغمرھا الشمس، الموائد العدیدة، كما تمیز المعبد بكثرة أفنیت
وتتمیز مداخل صروحھا بأعتابھا المفروقة وكانت تزین جدرانھا 
مناظر ورسوم الواقعیة التي حرص أخناتون على إبرازھا كنمط 

  .فني معبر عن عقیدتھ الجدیدة
مما سبق یتأكد لنا أن العامل األھم في تطور شكل وعمارة معابد 

یدة الدینیة، حیث كان الھدف اآللھة علي مر العصور ھو الفكر والعق
األول من إنشاء المعبد ھو إقامة الشعائر الخاصة باإللھ وفق طبیعة 
وشكل ھذا اإللھ، فمعبد اإللھ رع بالجیزة یختلف عن معبد اإللھ 

كما . آمون باألقصر یختلفان عن معبد اإللھ آتون بتل العمارنة
ً لم بررات ترجع اختلفت أجزاء وعناصر العمارة من معبد آلخر تبعا

  .لعالم األساطیر وروایات الكھنة
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  :Results النتائج
انقسمت المعابد المصریة القدیمة إلى نوعین رئیسیین، أولھما  -

معابد جنائزیة وكانت تقام بأمر الملك الحاكم وتكون ملحقة بمقبرتھ 
حتى یضمن استمرار تقدیم القرابین وإقامة الشعائر الجنائزیة بعد 

ة لنوع آخر من المعابد عرف بمعابد اآللھة وقد كانت وفاتھ، باإلضاف
تقام لعبادة اآللھة ولألدعیة واالبتھاالت وإقامة الصلوات فیھا 

 .للمعبود، كما كانت تقام فیھا االحتفاالت باألعیاد
لم یبق من آثار عمارة ما قبل التاریخ ما یحمل تفاصیل دقیقة، عدا  -

ات تساعدنا على تصور بعض النقوش والكتابات على بعض اللوح
  .كیف كان المعبد في بادئ األمر حیث یظھر كمنزل بدائي

استمرت نفس الخطوط العریضة في تصمیم المعبد منذ ما قبل  -
التاریخ وحتى نھایة تاریخ مصر القدیمة حیث یتبین أن تقالید بناء 

   .المعبد كان لھا قداسة دینیة تفرض عدم المساس بھا
المصري القدیم من مرحلة العصور الحجریة  مع انتقال المجتمع -

إلي عصر بدایة األسرات حدث بعض التطور وقد عثر في حافة 
  ).خنتي أمنتي(الصحراء في أبیدوس على بقایا معبد لإللھ 

من خالل الشواھد المعماریة الباقیة المنتمیة لفترة الدولة القدیمة  -
في الجیزة ومعبد یمكننا تصنیف معبد المیدامود، ومعبد أبي الھول 

  .الشمس للملك ني أوسرع في أبو غراب علي أنھم معابد لآللھة
تعد المسلة من أھم السمات المعماریة لمعابد الشمس، والتي تعتبر  -

ً لشروق الشمس أي اإللھ رع وإنھا مفتوحة للسماء من أعلي  رمزا
لتتمتع بالشمس ویتمكن من رؤیة اإللھ في جمیع األوقات، وھو 

ي أن تصمیم معابد الشمس في األسرة الخامسة لھ طابع السبب ف
ً عن  وطراز خاص یختلف عن طرز أوائل األسرات، وتختلف أیضا
طراز معابد اآللھة في الدولتین الوسطي والحدیثة، فھي فریدة في 

  . طرازھا فال یوجد بھا قدس لألقداس وال تمثال لإللھ
من أھم معالم  باإلضافة لعدد من المقصورات االحتفالیة فإن -

ازدھار الفنون والعمارة في الدولة الوسطي ھو المعبد الجنائزي 
الخاص بالملك منتوحتب بساحة الدیر البحري، إال أن ما یمیز ھذا 
المعبد عن غیره ھو التداخل ما بین الجنائزي التابع لمقبرة الملك، 

  . وما ھو مخصص لعبادة اإللھ
الحدیثة، أزھي عصورھا، شھدت الحضارة المصریة في الدولة  -

حیث أصبح لمصر دولة شاسعة، ویعتبر معبد االقصر نموذج مثالي 
لتصمیم معبد اإللھ في تلك الفترة حیث یتجلى تخطیط المعبد أوضح 
ما یكون كما أصبح النموذج الذي ستبني المعابد لآللھة على غراره 

  .بعد ذلك
شرة بینما كان في األسرة الثامنة ع) أمنحتب الرابع(ظھر الملك  -

اإللھ األعظم في ذلك الوقت ھو آمون رع، فالكل متفق علیھ وعلى 
دفعت أفكار امنحوتب الرابع بتأمالتھ للطبیعة إلى االرتباط . عبادتھ

بالقوة المھیمنة على الكون التي تختفي في االفق خلف قرص 
فانقلب على عبادة آمون ولما ضاق بمؤامرات كھنة ) آتون(الشمس 
ل عاصمة البالد إلى تل العمارنة بمصر الوسطى وسماھا آمون نق

ولقد أقام أخناتون في تل . أي أفق قرص الشمس) اخت آتون(
العمارنة معبدین أحدھما المعبد الكبیر واآلخر وھو المعبد الصغیر، 
ونجد أن تصمیم تلك المعابد اختلف عن سابقیھ وامتاز بصبغة الفكر 

م ما یمیز تلك المعابد أنھا غیر والعقیدة اآلتونیة، وقد كان اھ
مسقوفة، حیث تتخللھا الشمس من كل زاویة وال توجد حجب تفصل 

ومن المالحظ أن االرتباط بعقیدة . بین رواد المعبد وبین إلھھم آتون
آتون انعكس على اقسام ومكونات المعبد وقد كان لكل منھم دوره 

بد في لقاء آتن في الشعائر، كما كان من حق الشعب الدخول إلى المع

وتقدیم القرابین على تلك الموائد العدیدة، كما كان یتمیز المعبد بكثرة 
أفنیتھ، التي تغمرھا الشمس، كما تتمیز مداخل صروحھا بأعتابھا 
المفروقة وكانت تزین جدرانھا مناظر ورسوم الواقعیة التي حرص 

  .أخناتون على إبرازھا كنمط فني معبر عن عقیدتھ الجدیدة
لعامل األھم في تطور شكل وعمارة معابد اآللھة علي مر ا -

العصور ھو الفكر والعقیدة الدینیة، حیث كان الھدف األول من 
إنشاء المعبد ھو إقامة الشعائر الخاصة باإللھ وفق طبیعة وشكل ھذا 

 .اإللھ
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