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 شكر وتقدٌر

مدنا بالقكة أالقدير كنحمده حمدا كثيرا الذم  نشكر ا العمي
إلتماـ ىذا العمؿ المتكاضع كالصبلة كالسبلـ عمى خير  كاإلرادة

   خمؽ ا.

نستيؿ شكرنا كتقديرنا إلى الدكتكر الفاضؿ سبلطنية عبد المالؾ 
 التيالذم لـ يبخؿ عمينا بتكجيياتو القيمة كنصائحو القيمة 

 .رسمت لنا النجاح

 .فكؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ لؾ

لتكاضعيـ  األفاضؿلجنة المناقشة  إلىكما نتكجو بجزيؿ الشكر 
لمناقشة ىذا العمؿ كال ننسى كؿ األساتذة الذيف لـ يبخمكا عمينا 
بتكجيياتيـ كبالمعمكمات القيمة التي افدكنا بيا كال ننسى بالذكر 
كالشكر عماؿ المكتبة الذيف صبركا عمينا كقدمكا لنا يد العكف 

ؿ الشكر نيايتو فك إلىكالمساعدة منذ بداية ىذا البحث 
لياس كما نتكجو بشكرنا إ كماؿ ك رأسيـكاالمتناف ليـ كعمى 

 .تماـ رسالتناإكؿ مف ساعدنا مف قريب كبعيد في  إلىكتقديرنا 

 



 

 
 

 اإلهداء 

 إلى من أمرنً ربً بان اخفض لها جناح الذل من الرحمة

 من أمرنً ربً بان طاعتها من طاعة هللا تعالى إلى

 إلى من جعل رسول هللا برها أحب األعمال إلى هللا

 إلى من قدم رسول هللا برها على الجهاد فً سبٌل هللا

 إلى من جعل رسول هللا عقوقها اكبر من الكبائر بعد اإلشراك باهلل

 إلى من جعلها رسول هللا أحق الناس بحسن صحابتً

 علها رسول هللا سبٌلً إلى الجنةإلى من ج

الى رمز الحب والحنان إلى حبٌبة قلبً أمً الغالٌة أطال هللا فً عمرها وجزاها عنى خٌر 
 الجزاء

إلى المصباح الذي ال ٌبخل  إلى الذي عمل وكد وجد فقاس ثم غلب حتى وصلت إلى هدفً،

ار الصبر والعزٌمة واإلصرإلى من علمنً إن األعمال الكبٌرة ال تتم إال ب إمدادي بالنور،

 أطال هللا بقاءه، والدي العزٌز، عتز بها فً حٌاتًأإلى الذي علمنً بسلوكه خصاال 

 هدي ثمره من ثمار غرسه.أالعافٌة ومتعنً ببره ورد جمٌله، لبسه ثوب الصحة وأو

جل إنارة دربً إلى من ساندونً فً أصعب أحترقوا من إإلى من علمونً معنى الصبر و

عتمد إلى الذٌن تقاسمت معهم أا عون لً بعد هللا إلى من علٌهم إلى من كانوأوقاتً 

 إلى سر سعادتً إلى إخوتً. ةوالمر ةالحلو

 كما ال أنسى البراعم الصغار أبناء أخً: مالك، رامً، رؤٌة.

إلى من أنجبتهم الدنٌا إخوة لً وبادلونً الحب ٌوما فأسعدهم نجاحً إلى توائم روحً 

إلى من عشت معهم أجمل أٌام حٌاتً إلى من شاركونً فً حزنً وفرحً وبلسم جروحً 

 ،، سوسنحنان حبٌبة، ،ٌقدر بثمن: حلٌمة، إكرامقاتً فرحة حٌاتً كنز ال ٌإلى صد

 .،نصٌرةنصٌرة، أحالم، لطٌفة، منى  صلٌحة،

 تجمعنً به صلة الرحم والصداقة ولم اذكرهم. إلى كل من

 كل من شجعنً وساعدنً من قرٌب أو بعٌد. إلى

زدادقة غنٌة



 

 

 هداءاإل

 الشكر هلل العمي القدير الذي وفقني إلنياء ىذا العمل

منبع  إلىسر وجودي التي تسير ألجل راحتي  إلىقطرة من مشواري الدراسي  وآخراىدي ثمرة نجاحي 
التي رسمت لي  خطوات   إلىضحت بالغالي لتعميمي التي  إلىبوجودىا  أطمأنالتي  إلىوالحب  الحنان

 النجاح  بكممات ىادفة

الغالية العزيزة عمى قمبي حفظيا اهلل لنا تاجا  أمي إلىونصائح وافية ودعوات صادقة وبرضاىا عني 
 عل رؤوسنا وأطال اهلل  في عمرىا

الوحيدة  أمنيتوالذي كانت  إلىالذي زرع الطموح والرغبة في قمبي لمنجاح  فكانت عيناه دافعا لي  إلى
سعادي وانجاحي  وسندي إجل أرق بصمت لينور دربي وتعب من يراني بأعمى الدرجات  فكان يحت أن

 طال اهلل في عمره وأمده بالصحة والعافيةأبي الغالي عمى قمبي و أ إلىلحياة في ىذه ا

من  إلى األرض األمطارمن يروي حياتي كما تروي  إلىمن يمون حياتي كما تمون الزىور الحدائق  لىإ
راسم  إلىنتظار إيني الذي رزقنا اهلل بو بعد طول قرة ع إلىالقمر الميل  يضيءكما  أيامي يضيء

اهلل دربو بمزيد من النجاحات وان  أنارالحبيب لزىر  أخي إلىوحدتي  أنيس إلىاالبتسامة عمى وجيي 
 نراه في أعمى الدرجات

وخاالتي واخص  وأخواليوعماتي  أعمامي إلىوكل عائمتي التي ساندتي في ىذه الحياة  أقاربي إلى
 والى كل من تعذر عميا ذكرىم ، حميمة، ىاجر، سوسندة وزوجيا ونجوى، إيمان، نوسةبالذكر سعي

صدق قموب عرفتيا أ إلىىبة من الرحمان  أجمل إلىالذين القتني بيم الصدفة وكانت خير صدفة  إلى
  أفراحيالذين شاركوني  إلىوالصدق والوفاء  واإلخالصالذين تعممت منيم الحب  إلىطيب روح أو 

صميحة،  أمال، حبيبة، إكرام، حنان، ،سوسنغنية،  :بتسامة  في قمبي المواتي يزرعن  اإل إلى وأحزاني
 ، منى، نصيرة.نصيرة

 كل من ساعدني من قريب وبعيد إلى

 لك نواتج الخير وخواتموأسأخير المساءلة  وخير الدعاء و  أسألك إنيالميم 

 قصيبي حميمة



 

 

 
 

 

 قائمة الرموز والمختصرات:

 المعنى المقصكد الرمز
 ترجمة تر
 جزء ج
 تقديـ تؽ

 دكف دار النشر د د ف
 دكف سنة د س
 دكف طبعة د ط
 طبعة ط
 عدد ع

 قبؿ ميبلد ؽ ـ 
 ميبلدم ـ

 مجمد ـ ج 
 مراجعة مر
 تحقيؽ تح

 دكف مكاف د ـ 
 صفحة ص
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 مقدمة

ضارات، كدافع حركتيا، العالـ القديـ أف الديف كاف مدار الحأكؿ ما يعرفو الباحث في 
ف أنو شأرس لعبادة اإللو أك معقؿ الديف شمكاف الطاىر المكالف المعبد بكصفو إكبالتالي ف

بيذه  االرتباط، كاف كثيؽ المسجد عند المسمميفعند الييكد ك كالبيع  الكنيسة عند المسيحييف
ـ التأثر بيا عمما كفنا، سمما كحربا، دينا كدنيا، فكاف عبارة الحضارات، بالغ التأثير فييا، دائ

مئات كاآلالؼ كاألعياد الدينية عف مباني مغمقة يأتي إلييا الناس في المناسبات الخاصة بال
فالمعابد بنيت لعبادة كتقديس حفبلت تتكيج إذ كاف مكاف لمتكاصؿ بيف اآللية كالناس، ك 
قامة الطقكس كالصمكات، كبذلؾ نجد المعابد قد تكريـ اآللية كتقديـ القرابيف ك  كاليبات ليا، كا 

ارتبطت منذ أقدـ العصكر بمختمؼ جكانب الحياة فالمعابد أكؿ المعالـ التي عرفتيا 
 المجتمعات القديمة.

أقدـ الحضارات أك المجتمعات التي كاف ليا السبؽ في تدكيف النصكص ك  كلعؿ مف أىـ
كأفكارىا، ىما حضارتي مصر كببلد الرافديف، إذ احتمت  الدينية المتشعبة في مكاضيعيا

المعابد فييما مكانة ىامة كذلؾ عمى اختبلؼ أشكاليا كخصائصيا كمكاقع بنائيا، كىذا ما 
يممسو الباحث في المادة األثرية المعبرة عف المعابد في شتى جكانب الحياة االقتصادية 

 ببلد الرافديف.كاالجتماعية كالسياسية سكاء لدل المصرييف أك 

  أسباب اختيار الموضوع:

دراستو الرغبة منا كضكع المعابد في العالـ القديـ ك كمف األسباب التي جعمتنا نختار م
في البحث أكثر في المكضكع كذلؾ بعد اطبلعنا عمى مجمكعة مف الدراسات المتعمقة 

يماننا بأىمية المعابد في العالـ القديـ في إبراز الكج و المشرؽ لمحضارتيف مصر بالمعابد، كا 
 ببلد الرافديف.



 مقدمة

 

 

 ب 
 

  شغفنا الخاص بدراسة مصر كببلد الرافديف مف حيث الطبيعة الجغرافية كالمعتقدات
 الدينية بشكؿ عاـ كالمعابد بشكؿ خاص.

  معالـ  ببلد الرافديف( يعتبر مف أىـالمعابد في العالـ القديـ )مصر ك الحديث عف
 البحث.مدراسة ك كعا شيقا لبذلؾ يعد مكضالحضارتيف ك 

 ببلد ارنا عمى مكضكع المعابد في مصر ك كنظرا ليذه األسباب كالمعطيات كقع اختي
دينية مف جية تيف الحضارتيف مف مزايا حضارية ك الرافديف بشكؿ خاص لما ليا

براز العبلقات التي ربطت بينيما في حقبة زمنية معينة.المتبادؿ ك  تأثيرىا  ا 
تمسكنا بيذا المكضكع، رغـ صعكبة ف تحمسنا ك المسائؿ كغيرىا زادت مكؿ ىذه 

 الخكض فيو، لككنو مكضكع كاسع.

 :البحث إشكالية

كبناء عميو تكجب عمينا طرح مجمكعة مف التساؤالت كفقا لممنيج العممي المتسع في 
 الدراسات األكاديمية:

 لقديمة في كؿ مف الحضارتيفما مدل التأثير الذم لعبتو البيئة في ظيكر المعابد ا -1
 ببلد الرافديف؟مصر ك 

 مديانة دكر في ظيكر ىذه المعابد؟كىؿ كاف ل -2
ارات ببلد الرافديف( مف ابتكمعابد لدل شعكب الحضارتيف )مصر ك كىؿ كاف لظيكر ال -3

 اإلنساف نتيجة لظركؼ معينة؟
 ببلد الرافديف؟ية بيف المصرييف ك كالى أم مدل يمكننا إف نقارف بيف المعتقدات الدين -4
 تأثر بيف الحضارتيف؟ك  عبلقة تأثيركىؿ تكجد ىناؾ  -5
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 حدود الدراسة:

يقتضيو  ببلد الرافديف حسب ماكد دراستنا قد قمنا بدراسة مصر ك فيما يخص حد
ة ذلؾ تماشيا مع ضركرة إيضاح طبيعك  طار زمني محددضكع البحث، كما أننا لـ نتقيد بإمك 

ببلد انة كؿ مف مصر ك الديني حيث درسنا ديىذه الشعكب مف جانب الجغرافي كالتاريخي ك 
أيضا درسنا المعابد مف الجانب المعمارم المعتقدات كالطقكس كالعادات ك  أىـالرافديف ك 
تطكرىا عبر العصكر، محاكلة منا تقديـ دراسة عف ماىية ىذه كالغرض منيا ك  كأنكاعيا

 المعابد كدكر الذم لعبتو في تمؾ الحضارتيف.

 منيج الدراسة:

 :طركحة قد اعتمدنا عمى منيجيف ىماالم لمعالجة ىذه اإلشكالياتك 

  المنيج التاريخي الكصفي: الذم يعتمد عمى كصؼ كاستعراض المادة العممية
جؿ معرفة اثر أتدكينيا مف دة في المصادر كالمراجع كتصنيفيا ك المعمكمات المكجك ك 

 جؿ استخبلص النتائج.ى أحداث الظاىرة محؿ الدراسة مف أالعكامؿ المتفرقة عم
 يتيح لنا قراءة كالعمؿ ك  : أما التحميمي فيك يكشؼ لنا األسبابالتحميمي كالمقارف المنيج

لحقيقة ، كمنو تبسيط الطريؽ إلى االتاريخيةالكقائع في المجريات ك  لما بيف األسطر
نما النسبية األقرب إلى الصدؽ إذا أمكف لنا ذلؾ.التاريخية ليست المطمقة ك  النظر كب ا 
قابمتيا الستنتاج أكجو مركس، لغرض المادة التاريخية ك إلى طبيعة المكضكع المد

 أكجو االختبلؼ ما كجد في الحضارة المصرية بحضارة ببلد الرافديف.التشابو ك 
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 :صعوبات البحث

، كىي تنحصر في عمؿ بحثي ال يخمك مف الصعكبات كمف المعمـك لدينا إف أم
فنحف في انجازنا ليذه الدراسة العممية ليذا كتابة البحث، ك  شدتيا مف بحث إلى أخر في أثناء

 :ايضعة كاجيتنا عدة صعكبات لعؿ أىمالمتكا

بلد الرافديف في المناطؽ نفسيا كبالتالي بعد أثار بتكاجد كؿ مف اآلثار المصرية ك   -1
 صعكبة الكصكؿ إلييما. المنطقتيف ك 

 اختيارنا ألىـ ثـ الميـ منيا.ة التكفيؽ بيف مختمؼ المعمكمات ك صعكب  -2
ف مثؿ ىذه ، ألصعكبات تتعمؽ بمنيج الدراسة كطريقة تحميؿ األفكار الكاردة فيو  -3

 .مكاضيع يحيط بيا الكثير مف الجدؿال

 : تقسيمات البحث

ثبلثة فصكؿ عتمدنا في ىذه الدراسة عمى اابة عمى التساؤالت المطركحة فقد كلئلج
نتاجات المتكصؿ إلييا مف مذيمة بخاتمة تنطكم عمى مجمكع االستمسبكقة بمقدمة عامة ك 

 . الدراسة

 اإلطارستعرضنا فيو اببلد الرافديف عبارة عف مدخؿ عاـ لتاريخ مصر ك  الفصؿ األكؿ 
التاريخي لكمتا الحضارتيف كما تحدثنا فيو أيضا عف التسمية لكمتا الجغرافي ك 
 الحضارتيف.

 ف "حيث تناكلنا ر كببلد الرافديالفصؿ الثاني الذم يحمؿ عنكاف "الفكر الديني في مص
ه حيث تحدثنا فيو عف المعبكدات كعف أشكاؿ اآللية كتحدثنا مظاىر فيو نشأة الديف ك 

كالخمكد ، كما تناكلنا أيضا عقيدة البعث عف بعض الطقكس كالعادات لكمتا الحضارتيف
 ببلد الرافديف .عض نماذج مف اآللية لكؿ مف مصر ك استعرضنا بلكمتا الحضارتيف ك 
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  المعابد في مصر  فكاف لنا فيو الحديث عف المعابد كقد جاء بعنكافالفصؿ الثالث"
لغرض منيا لكمتا الحضارتيف اتطرقنا فيو إلى تعريؼ المعابد ك  " كقدكببلد الرافديف

، أيضا تناكلنا الجانب المعمارم كفي األخير تطرقنا إلى ذكر يفببلد الرافدمصر ك 
 . مف المعابد لمصر كببلد الرافديف بعض نماذج

 :عرض مصادر ومراجع البحث

ا ستعنّ إزىا انجاالكاردة في الدراسة ك  كلدراسة مكضكع البحث ك معالجة األفكار
في خدمة  أىميتيات التي تفاكتت قيمتيا العممية ك المجاالك المراجع بمجمكعة مف المصادر ك 

 :كسنذكر أىميا ،اإلحاطة بوالمكضكع ك 

، كما اعتمدنا عمى أبك التاريخ ىيركدكت مف خبلؿ كتاب "ىيركدكت يتحدث القراف الكريـ
ستعنا إي ىذا البحث رمضاف عبده عمى حيث نذكر اكبر معيف لنا ف أفعف مصر" كال يفكتنا 
 "سكندر األكبرمنذ فجر التاريخ حتى مجيء حممة إلحضارتو القديـ ك  بكتبو "الشرؽ األدنى

حتى نياية عصكر  حضارة مصر الفرعكنية منذ أقدـ العصكر" ك 1كالتاريخ مصر القديـ ج
" ديف المصرمال"" كبخكر اآللية"" ك"متكف سكمر كتب خزعؿ الماجدم أجزاء 3األسرات 

كتاب زكريا رجب " ك الحديثة في عصر الفرعكنيةلة المعبد في الدك كتاب بياء الديف إبراىيـ "ك 
فيؽ محمد عبد الجكاد "العمارة كتاب تك " ك مارة كالفنكف الكبرل في مصرالععبد المجيد "

باقر "مقدمة في كتب طو " ك يكرت "ببلد ما بيف النيريفكتاب ديبل" ك كحضارة مصر الفرعكنية
ات دراسكاتب احمد أميف سميـ "" ك القديـ العراؽ " ككتاب "مقدمة في أدبالحضارات القديمة

 ."ديـالفف في العراؽ الق"مكرتكاتكتاب أنطكف " ك ،العراؽ،إيراففي تاريخ الشرؽ األدنى القديـ
 



 

 

 
 

 

 .مدخم عام نتاريخ مصر وبالد انرافدين انفصم األول:

 

 

 أوال: اإلطار الجغرافي والتاريخي لمصر.

 .أصل التسمية-أ
 .اإلطار الجغرافي لمصر-ب
 اإلطار التاريخي لمصر-ج

 لبالد الرافدين والتاريخي اإلطار الجغرافيثانيا: 

 .أصل التسمية-أ
 لبالد الرافدين اإلطار الجغرافي -ب
اإلطار التاريخي لبالد الرافدين )مراحل -ج

 الحضارة(.
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 :لمصر القديمة التاريخياإلطار الجغرافي و  أوال:

 أصل التسمية لمصر القديمة: -أ

حممتو مصر الفرعكنية كمصر اإلسبلمية كمصر الحديثة عمى مدل عدة  اسـ مصر
آالؼ مف السنيف، كتعتبر مصر أـ العركبة كمنارة اإلسبلـ، كقمب العالـ العربي ككساطة 

 العالـ اإلسبلمي كحجر الزاكية في العالـ اإلفريقي.
سفرل التككيف  كما فيمصر قدستو األدياف ككرمتو السماء كشرفو ا تعالى بذكره في التكراة 

 .1كالخركج
كمصر ىي المدينة المعركفة سميت لتمصرىا، أك ألنو بمعناىا الِمْصُر ابف نكح كقد تصرؼ 

 .2كقد ذكر ىذا مف ناحية المغة
، التي انتقمت إلينا Eggpt كنجد أنو ضاع األصؿ الذم أخذ عنو تركيب ىذه الكممة إيجيبت

بتاح، -كا-سـ حتػ، كما كاف الكطنيكف يعرفكف منؼ بإالبلتينيةمف المغة اإلغريقية عف طريؽ 
يف مف ىذه الكممة مستخدم Aguptios كتبعا لنظرية معقكلة أخذ األغارقة كممة إيجيتيكس

سـ أىـ ميناء في النيؿ، ليدؿ عمى المممكة كميا في الشبلؿ األكؿ، كنجد أف سكاف آسيا قد إ
 يزاؿ مستعمبل في المغة العربية، كأىـ كصؼ أطمؽ عمى مصر االسـ سامي "مصر" الذم ال

سـ "األحمر كاألسكد" يف أنفسيـ فقد أطمقكا عمى بمدىـ إلمصر يكجد في لغة قدماء المصري
 . 3عبركا بالمكف األحمر عف المساحات الصحراكية ذات المناخ الشبيو بمناخ الصحراء الكبرل

                                                           
 .08ـ، ص1999 ]د.ـ[، دار المعرفة الجامعية، د.ط[،] ،مصر الفرعكنيةمحمد بيكمي ميراف، الثكرة االجتماعية في  -1
، مؤسسة الرسالة ناشركف، لبناف، 8العبلمة المغكم محمد الديف، محمد بف يعقكب الفيركز أبادم، القامكس المحيط، ط -2

 .447ـ، ص2005
 .746ـ، ص2000، العربي لمنشر، القاىرة، 1سمير أديب، مكسكعة الحضارة المصرية القديمة، ط -3
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خرل كاف أكثرىا إستخداما إسـ ف كطنيا بأسماء أكنجد أنو قد عبرت النصكص المصرية ع
سـ "كيمة" كا    .1سـ "حية" ككميا أسماء كصفية"تاكل" كا 

"سرجكف فتاف" كبكجو عاـ مف القرف  النصكص األشكرية التي تعكد لمممؾما كردت في كك 
 .mu-su-ri2التاسع كفي السابع ؽ.ـ بالشكؿ ُمصرم 

سـ الشائع لمصر عند القدماء إلى أحد أسماء مدينة "منفس" كاإل سـ ببلد مصر يرجعكنجد إ
تكميرم" كمعناه أرض الفيضاف أما إسـ سـ شائع ىك "إىك "قيـ" كاألرض السكداء، كىناؾ 

، كقد كردت 3سـ سامي كيعني ما تعنيو الكممة العربية )مصر(مصر فالمرجع كثيرا أنو إ
ف الفضؿ األكبر في معرفتنا بحضار  القطر  ة ىذاأيضا في الرسائؿ العمارنة الشييرة، كا 

زدىرت في كادم النيؿ يعكد إلى التنقيبات األثرية التي قاـ بيا عمماء العربي القديـ التي إ
 .4اآلثار في أميات المدف منذ منتصؼ القرف التاسع عشر

 اإلطار الجغرافي لمصر: -ب

ذات أىمية كبيرة في تاريخ دم النيؿ مف الحضارات كا تعتبر الحضارة التي قامت في
مة أكأكؿ  6، إذ تمثؿ مصر مف أسبؽ ممالؾ التاريخ مدينة كأعرقيا حضارة5القديـ نسافاإل

بمعناىا الكامؿ الصحيح كبعدىا كانت أكؿ دكلة  في التاريخ، نمت فييا عناصر األمة
                                                           

 ]د.ط[، عبد العظيـ رمضاف، عبد العزيز صالح كآخركف، مكسكعة تاريخ مصر عبر العصكر تاريخ مصر القديمة، تح: -1
 .09ـ، ص1998فرع الصحافة، الييئة المصرية العامة،

س[، عصاـ السعيد، تاريخ مصر القديـ مف أقدـ العصكر كحتى نياية األسرة السابعة عشر، ]د.ط[، ]د.د.ف[، ]د.ـ[، ]د. -2
 .06ص

دعاء محسف عمي الصكر، العبلقات بيف ببلد النيريف كمصر القديمة خبلؿ مدة العصر األشكرم الحديث، مجمة  -3
 . 120ـ، ص2014، 24ؽ ـ [، جامعة ميساف،  612-911ميساف لمدراسات األكاديمية ]

 .151، صـ2002 عماف، لمنشر، أسامة ،1ط ،1ج ،القديمة كالحديثة كتاريخ األمـ محمكد شاكر، مكسكعة الحضارات -4
 .10ـ، ص1991]د،ـ[،  ، دار األمؿ،1عمي عكاشة كشحادة الناطكر، اليكناف كالركماف، ط -5
 .05ـ، ص1914مقتطؼ مف أصدؽ المصادر كأصحيا، ممخص تاريخ القديـ، ]د.ط[، مطبعة المعارؼ، مصر،  -6
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، حيث 1ممكية عرفيا التاريخ القديـ أكؿبالمعنى السياسي المنظـ نجحت في أف تؤسس 
مصر  ، كما أف2إف شاء ا آمنيف﴾ ،دخمكا مصرأريـ ﴿ ذكرت أكثر مف مرة في القرآف الك

كانت تمتمؾ منذ أقدـ العصكر الجيكلكجية المقكمات البيئية ذات المبلمح المحددة قد أثرت 
ستقرت عمى أرض مصر كما أثرت ىذه العناصر افي أقدـ السبلالت البشرية التي  بدكرىا

لقديمة، كما ساىمت في نمكىا كتطكرىا البيئية تأثيرا كبيرا في نشأة الحضارة المصرية ا
كيظير تأثير  3بفضؿ مجيكدات اإلنساف المصرم القديـ عبر عصكره التاريخية الطكيمة

البيئة في مصر ليس فقط في الخطكط الطكيمة المكحدة لتككينيا الطبيعي بؿ أف البيئة كاف 
 .4ليا تأثيرا أيضا عمى العمارة المصرية القديمة

مصر بيئة جغرافية فريدة ممتازة، ففييا يجرم نير النيؿ العظيـ الذم  طبيعة أفعتبار كبا
العكامؿ البيئية التي تفاعمت معيا الحضارة  أىـ، فيك مف 5كاديو كحيدلعب دكرا ىاما في ت

 .6المصرية القديمة خبلؿ مراحميا المبكرة
تصؿ يإلى حد كبير مكازيا لسكاحؿ البحر األحمر كالمحيط اليندم التي  7كيقع كادم النيؿ
ا كما ينفتح مف جنكب خط عرض ا شديدن نحدارن انخفاضات منحدرة نحك مجراه ابيا عف طريؽ 

                                                           
 . 08، صالمرجع السابؽ جتماعية في مصر الفرعكنية،محمد بيكمي ميراف، مصر كالشرؽ األدنى القديـ: الثكرة اال -1
 .99سكرة يكسؼ، اآلية  -2
،  تر: زاىي 1رمضاف عبده عمي، حضارة مصر الفرعكنية منذ أقدـ العصكر حتى نياية عصكر األسرات الكطنية، ج -3

 .  05حكس، ]د.ط[، كزارة الثقافة المجمس األعمى لآلثار لمنشر،]د.س[، ص
 .346ـ، ص2001، ]د.ط[، دار النيضة الشرؽ، القاىرة، 1، تاريخ مصر القديـ، جرمضاف عبده عمي -4
 .124ـ، ص1997سميماف حزيف، حضارة مصر أرض الكنانة، ]د.ط[، ]د.د.ف[، القاىرة،  -5
 . 10عبد العزيز صالح، تاريخ المصرييف: مكسكعة تاريخ عبر العصكر تاريخ مصر القديـ، المرجع السابؽ، ص -6
انتياء العصر الحجرم القديـ كادم النيؿ تطمؽ عمى األرض التي عاش عمييا قدامى المصريكف منذ تسمية  -7
سنة ؽ.ـ كىذه األرض عبارة عف شريط ضيؽ مف التربة يميؿ لكنيا إلى السكاد، كىي تظير  8000حكالي « تيكيلييك الالب»

القدامى عمى ىذه المنطقة التي يتفرع فييا نير  عمى شكؿ مثمث قاعدتو عمى شاطئ البحر المتكسط لذلؾ أطمؽ اليكنانيكف
كالحضارم لمصر (، في األبجدية اليكنانية. انظر: نجكم الجّماؿ، الدكر السياسي Δالنيؿ تسمية )دلتا( تمثبل بحرؼ الدلتا )

 . 41، صـ2011، دار النيضة العربية لمنشر، لبناف، 1الفرعكنية القديمة في منطقة الشرؽ األدنى القديـ، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)
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تساع عمى الغرب كذلؾ بفضؿ الكدياف التي تبدأ في بإ البحر المتكسط حتىشماال ك ° 8
كتنتيي عند مجرل النيؿ كأخيرا فإف االمتداد الكاسع  "األنيدم"ك "التيبستي"ك "تشاد"منطقة 

لمدلتا ككاحات الصحراء الميبية كبرزخ السكيس يييئ لو منفذا كاسعا إلى البحر المتكسط، 
يمثؿ منطقة  كمف ىنا فإف ممر النيؿ المنفتح عمى الشرؽ كالغرب كعمى الشماؿ كالجنكب

أيضا مركز الحضارة ة المحيطة بيا بؿ يس فقط مع المناطؽ اإلفريقيتصاالت ممتازة لذات إ
الجزيرة العربية كالمحيط اليندم كعالـ البحر المتكسط القديمة األبعد منو كالكاقعة في شبو 

(، كيقدر طكلو بأربعة آالؼ ميؿ تقريبا فيك بذلؾ أطكؿ 1) ـ، شكؿ النيؿ رق1غربا كشرقا
 .2األنيار كأضخميا

 
 3: شكل يوضح مجرى نير النيل.01شكل رقم

                                                           
 . 13ـ، ص1985، إشراؼ جماؿ مختار المجنة العممية الدكلية لتحرير، اليكنيسكك، 2تاريخ إفريقيا العاـ، مجمد -1
، القاىرة، 2صكر إلى الفتح الفارسي، تر: حسف كماؿ، مكتبة مدبكلي،طجيمس ىنرم برستد، تاريخ مصر مف أقدـ الع -2

 .01ـ، ص1996
3 - http://wwwprepschool.blogspot.com/2014/10/1_21.html 
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إذ قد كصؼ الكاىف المؤرخ المصرم القديـ "مانيتكف"  1كقد تميزت الببلد بكحدة جغرافية
مصر بأقدـ حضارة إنسانية عمى كجو األرض كلدت مع مكلد الزماف كما أطمؽ المصريكف 
عمى أرضيـ في لغتيـ التصكيرية "األرض السكداء"، ك"األرض الحمراء" فاألرض السكداء 

لى الغرب"كمت" كانت المنطقة ا  .2لخصبة عمى ىيئة شريط فاصؿ إلى الشرؽ كا 
إذف فإف أرض مصر ليست إال كادم نير النيؿ  أم تتمثؿ في كاحة مستطيمة الشكؿ التي 

ميبل مف الشبلؿ األكؿ في البحر كتمتد مف الشرؽ كالغرب حيثما كصؿ  675تمتد مسافة 
 . 3فيضاف النيؿ

فريقيا  القديمة ممتقى ثبلث قارات مف الدنياتحتؿ مصر مكقعا استراتيجيا ىاما عند  آسيا كا 
كعند مفرؽ بحريف داخمييف يمتد أحدىما إلى المحيط اليندم كمنطقة الحارة كيمتد  4كأكركبا

اآلخر إلى المحيط األطمسي كمنطقة الباردة لذلؾ كانت مصر كال تزاؿ أرض الزاكية التي 
 .5تجتمع عندىا مسالؾ الشرؽ كالغرب

ذا نظرنا   يمكف تمييز سبع مناطؽ جغرافية حاليا تتمثؿ في:" 02شكؿ لإلى خريطة مصر "اكا 
 كادم النيؿ بما فيو دلتا كالصعيد. -1
 محافظة الفيكـ. -2
 منطقة قناة السكيس. -3

                                                           
ـ، 1992، دار الفكر لمنشر، القاىرة، 2نيقكال جريماؿ، تاريخ مصر القديـ،  تر: ماىر جكيجاتي، زكية طكزاره،ط -1

 .23ص
تطكر الفكر الديني في مصر كببلد الرافديف، دراسة في أساطير التككيف كالعالـ اآلخر، أطركحة لنيؿ ليمى بكمريش،  -2

 . 48،49ـ، ص2013ـ/2012، السنة الجامعية 2شيادة دكتكراه إشراؼ بمقاسـ رحماني، قسـ التاريخ القديـ، جامعة الجزائر
، تر: أحمد 3تاريخ حتى بداية العصر الحديث، جرالؼ لنتكف، شجرة الحضرة قصة األنساف منذ فجر ما قبؿ ال -3

 . 23ص ـ،1961القاىرة،  فخرم،]د.ط[، مكتبة األنجمكا المصرية،
ـ، 1998، مكتبة مدبكلي، القاىرة، 2إبراىيـ تميز سيؼ الديف كزكي عمي كآخركف، مصر في العصكر القديمة، ط -4

 .06ص
 .01ـ، ص2000الجامعية، اإلسكندرية،  ، دار المعرفة2محمد فريد فتحي، في جغرافية مصر، ط -5
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 الصحراء الغربية. -4
 الصحراء الشرقية. -5
 شبو جزيرة سيناء. -6
 جزر البحر المتكسط. -7

كمـ  1073الجنكب  ىاإلقميـ مف الشماؿ إلكيبمغ طكؿ ىذا  2كتبمغ مساحتيا حكالي مميكف كمـ
 . 1كمـ1226كعرضو مف الشرؽ إلى الغرب 

 
 2توضح أىم مدن مصر القديمة.خريطة : 02رقم  شكل

                                                           
 .  28ص ـ،2008، مكتبة األنجمكا المصرية، القاىرة، 2احمد فخرم، مصر الفرعكنية ، ط -1
، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1جبلؿ شمس الديف، الفضائؿ كالقيـ لدل الشعكب القديمة، ذكات االدياف اإلنسانية،ط - 2

 .20ـ، ص2006اإلسكندرية، 
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نتمت حضاريا دائما اعمى أنيا  1إذ تقع مصر في الجانب الشمالي الشرقي مف قارة إفريقيا
كاقعة عند أحد طرفي اليبلؿ كالشرؽ األدنى كىي  إلى عالـ حكض الشرؽ البحر المتكسط

التي تككف قكسا المجتمعات  2الخصيب، ذلؾ الحزاـ المتصؿ تقريبا مف المناطؽ الخصبة
سكريا إلى أراضي نيرم دجمة كالفرات، كلك  ثـالمستقرة التي تمتد مف مصر عبر فمسطيف 

ب نعزاؿ عنو بسبحتفظت بنكع مف االا أنيا رغـ ذلؾ أف مصر جزء مف ىذا العالـ، إال
لمتكسط كجنكبا ببلد النكبة ايحدىا شماال البحر  3مكقعيا الجغرافي كمبلمحيا الطكبكغرافية

)المسماة قديما ببلد ككش( كغربا الصحراء كشرقا البحر األحمر كخط مفركض مف السكيس 
عند رأس ىذا البحر إلى المتكسط فيي ببلد ضعيفة عمى جانبي نير النيؿ كطكليا مف 

سيناء ،حيث يقع جزء منيا كىك شبو جزيرة 4ئة ميؿبنكف عمى خمسة م الشماؿ إلى الجنكب
تقى بذلؾ تككف الدكلة الكحيدة في العالـ التي تشغؿ مساحتيا افي الطرؼ الغربي مف آسيا ك 

كمـ مربع كتأخذ شكبل أقرب ما  1.09600حيث تشغؿ مساحتيا 5جزء آسيكم كجزء إفريقي
تدادىا مف مافعمى حيف يبمغ يككف إلى المربع الذم تقترب فيو النسبة بيف طكلو كعرضو 

عيا مف الشرؽ إلى الغرب عند دائرة عرض ساتاكيمك مترا يزيد  1073إلى الجنكب الشماؿ 
متر كعند ساحؿ البحر كيمك  1280مع السكداف ليبمغ يمثؿ حدكدىا  شماال الذم° 22

 .6كمـ فقط 990المتكسط في شماليا ليبمغ 

                                                           
 .18سمبؿ، بيف الصخر كاإلنساف، ]د،ط[، دار المعارؼ لمشر، القاىرة، ]د.س[، صأبك  -1
حسيف فيد حماد، مكسكعة اآلثار التاريخية: حضارات، شعكب، مدف، عصكر، حرؼ، لغات، ]د.ط[، دار أسامة  -2

 .575ـ، ص2003لمنشر، عماف، 
، الييئة المصرية العالمية 2قادر محمد فركي اسكندر، طنخبة مف العمماء، المكسكعة األثرية العالمية، تر: محمد عبد ال -3

 .370ـ، ص1997لمكتاب، ]د.ـ[، 
 .08ـ، ص1991، مكتبة مدبكلي لمنشر، القاىرة، 1بكرتر، مكسكعة مختصر التاريخ القديـ، ط ىارقي -4
 .06ـ، ص1968، دار الشركؽ، ]د.ـ[، 1ناصر األنصارم، المجمؿ في تاريخ مصر النظـ السياسية كاإلدارية، ط -5
 . 09ـ، ص2016عيسى عمي إبراىيـ، جغرافية مصر،]د.ط[، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -6
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الباقي فيك عبارة عف صحارم كعميو فإف مساحة الجزء العامر مف أرض مصر ال يزيد  أما
 .1مف إجمالي المساحة الكمية لمصر %4عف 

حيث حكالي ستة آالؼ سنة قبؿ الميبلد بعد فترة الجفاؼ أصبحت الصحراء بيئة غير 
ستقرار كفيو تككنت االة مناسبة لمحياة البشرية ك مبلئمة لممعيشة كتحكؿ الكادم كدلتا النيؿ لبيئ

 .2ىذه الدكلة
نحراؼ بسبب ميؿ سكاحؿ البحر األحمر لبل كالمبلحظ أف أراضي مصر تتسع في الجنكب

بحيث تككف أبعد نقطة في األراضي المصرية شرقا كاقعة عند رأس حدارية بغرب  شماال
لزيادة أطكاؿ ساحمو عف  مرشماال مع ساحؿ البحر األح° 22 ضعر الذم تمتقي عنده دائرة 

دكائر عرضية كنصؼ  البحر المتكسط، أما في الشماؿ كعمكما فاألراضي المصرية تمتد بيف
المدارية في جنكبيا إلى العركض شبو المعتدلة  يف العركضمتداد جعميا تتكزع بدائرة كىذا اال
،كىذا التحديد الفمكي يجعؿ أراضييا مناخيا ضمف األراضي المدارية الحارة 3في شماليا

ف كانت تدخؿ  بأكثر مف ست دكائر عرضية ضمف فمكيا الجافة )الصحارم المدارية( كا 
نكبا، غير أف ىذا ماال كجش° 40ك° 30نطاؽ مناخ البحر المتكسط، الذم ينحصر بيف 

 .4نعكس كبصكرة إيجابية عمى األراضي المصرية مف ناحية أخرلالمكقع الفمكي إ
مصر تمتد في حكض البحر دكف  أففقد شاىدت »دكت عف مصر إذ قاؿ: ك كقد تحدث ىير 

كأف ىناؾ طبقة ممحية الجباؿ غيرىا مف األراضي المناخية، كأف أصداؼ البحر ترل فكؽ 
تتآكؿ بفعميا األىراـ كأف الرماؿ ال تكجد في مصر إال عمى سمسمة الجباؿ التي تقع فكؽ 

                                                           
، 1عبلء الديف عبد المحسف شاىيف، مكسكعة الثقافة التاريخية كاألثرية كالحضارية الحضارة المصرية القديمة، مجمد -1

 .04]د.ط[، دار الفكر العربي، القاىرة، ]د.س[، ص
 .16ـ، ص1998]د.ط[، الييئة المصرية لآلثار، القاىرة،  إبراىيـ يكسؼ الشتمة، جذكر الحضارة المصرية، -2
 .10عيسى عمي إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص -3
ـ، 2016جكدة حسنيف كممدكح تيامي عقيؿ، جغرافية مصر الطبيعية، ]د.ط[، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -4

 .14ص
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"ممفيس"، كقد الحظت عبلكة عف ذلؾ أف مصر في تربتيا ال تشبو ببلد العرب التي تقع 
 .1«عمى حدكدىا، ال ليبيا كال سكرية

ا في الجنكب، كمصر السفمى في ككانت مصر تنقسـ إلى قسميف رئيسييف: مصر العمي
عند رأس دلتا، تقع مصر الشماؿ، يفصؿ بينيما خط يقع بالقرب مف منؼ جنكبي القاىرة 

قميمة  السفمى )الكجو البحرم( عند شاطئ البحر المتكسط كتشمؿ دلتا كميا في منطقة عريضة
ركع تضاعؼ مف الفسيحة الخصبة، كيتكزع فييا النيؿ إلى عدة ف العمؽ تتكافر فييا السيكلو

، ككانت مصر السفمى بفضؿ مكقعيا الجغرافي عمى ساحؿ عةر مساحة األرض المنز 
مة بالببلد األسيكية كالجزر اليكنانية، أما مدنيا منؼ، عند رأس الدلتا، صالمتكسط، عمى 

 كتانيس، كسايس في شماؿ الدلتا.
كمـ  35ك 7عرضو بيف يتراكح  -أما مصر العميا )الصعيد( فيي عبارة عف كاد طكيؿ ضيؽ 

ة في الغرب(، لكنو ينحصر بيف صحراكيف)السمسمة العربية في الشرؽ كالسمسمة الميبي –
دياف كممرات جانبية، بالكاحات في الجية الغربية، كشكاطئ البحر األحمر يتصؿ بكاسطة ك 
ى صمة ، لذلؾ تأثرت مصر العميا بالببلد اإلفريقية المجاكرة ليا ككانت عمفي الجية الشرقية

 .2بيا طكاؿ التاريخ القديـ
كىي لمخطر مف الخارج  اكليذا كانت مصر بفضؿ مكقعيا الجغرافي الممتاز أقؿ دكلة تعرض

زدىار الذم نعمت بو مف شأنو أف يثير أطماع الراغبيف نتباه إذ أف اإلميزة تمفت النظر كاإل
 .3كجشعيـ

                                                           
 .83ـ، ص1977حدث عف مصر، تر: محمد صقر خفاجة، ]د.ط[، دار القمـ، ]د.ـ[، ىيركدكت يت -1
 .151ـ، ص2010محمكد أميز، في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، ]د.ط[، دار النيضة العربية،]د،ـ[،  -2
فؤاد ج، ]د.ط[، ـ كداعز ك  أندريو إيمار كجانيف أكبكايو، تاريخ الحضارات العاـ، الشرؽ كاليكناف القديمة، تر: فريد -3

 .42ـ، ص1986منشكرات بيركت، باريس ، 
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 :اإلطار التاريخي لمصر-ج

القديمة تعد أكلى حضارات الكبيرة المستقرة ذات القيـ مف المسمـ بو أف حضارة مصر 
، فقد تميز تاريخ مصر الفرعكنية بالقدـ، 1الراسخة كالتقاليد المتكاصمة كاآلثار الكثيرة الباقية

فمصر مف أقدـ مكاطف الحضارة في العالـ كتاريخيا القديـ يعد حجر األساس في تاريخ 
في عامؿ القدـ فحسب بؿ لطابع  أىميتة ليس فقط، ىذا التاريخ الذم أتى 2البشرية جمعاء

راء بعضيا، لكف لـ يكف ىناؾ ثمة ستمرارية فيو فنبلحظ أف العصكر التاريخية تتكالى ك اال
 .3نفصالية عميقةتنفصؿ بعضيا عف بعض بعكامؿ إ ختبلؼ فيما بينيا كالإ

مكتكبة كطابع الإذ نجد أف تاريخ المصرم قد تميز بالسبؽ الزمني المبكر ككفرة المصادر 
، فمقد كاف تاريخ مصر 4تصاؿ الحمقات الحضارية دكف فجكات كبيرىا فيياالمركزية العالية كا  

 5ا يشد الدارسيف كالباحثيف كالمفكريف كيبيرىـ.الطكيؿ كسكؼ يظؿ دائمن 
نما تمتد جذكرىا إلى ستة آالؼ عاـ ؽ.ـ،  إف الحضارة المصرية القديمة لـ تنشأ مف فراغ كا 

يكر الييكدية بآالؼ السنيف تمؾ النيضة الحضارية التي ظيرت في عصر الدكلة أم قبؿ ظ
ؽ.ـ( عصر بناء األىرامات لـ تأت مف فراغ بؿ ىي نتيجة  2200إلى  2800القديمة )
ستمرار جيكد البحث كالتطكر الحضارم التي تكحدت منذ عيد الكحدة السياسية إلحتمية 

                                                           
ـ، 1988عبد العزيز صالح، األسرة المصرية في عصكرىا القديمة، ]د.ط[، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  -1

 .05ص
ديثة، ]د.ط[، دار ، منذ فجر التاريخ كحتى بداية  الدكلة الح1زكريا رجب عبد المجيد، في التاريخ المصرم القديـ، ج  -2

 .07ـ، ص2009المعرفة لمنشر، اإلسكندرية، 
 .11المرجع نفسو، ص  -3
 .09عبد العزيز صالح، المرجع السابؽ، ص -4
 .05ناصر األنصارم، المرجع السابؽ، ص -5
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.ـ فمـ تكف تمؾ الكحدة سياسية فقط بؿ كانت تكحيد ؽ 3200لمببلد عمى يد الممؾ مينا عمـ 
 .1لمجيكد كاألبحاث في شتى المياديف العممية

فإف نشأة الحضارة المصرية القديمة كاف مرتبطا بنشكء الحضارات في ىذه المنطقة 
كأصبحت جزءا رئيسيا مف المسار كالتيار الحضارم الذم عـ منطقة الشرؽ القديـ منذ آالؼ 

عنى آخر أف نشأة الحضارة المصرية تعتبر الحمقة الرئيسية في سمسمة نشكء السنيف أك بم
إذ بدأت في مختمؼ المراكز الحضارية التي كانت تنتشر عمى ضفتي  2الحضارات القديمة

 .  3ؽ.ـ 6000النيؿ شماال كجنكبا منذ بداية العصر الحجرم الحديث عاـ 
حيث  4ممة عمف حكليـ مف حضاراتحيث لـ يعش المصريكف القدماء بالطبع في عزلة كا

مثمكا في كطنيـ الكبير بيف أطراؼ إفريقيا كآسيا سبللة جنسية كلغكية متمايزة مف سبلالت 
بإسـ المجمكعة السامية صطبلحا االتي سميت ت البحر المتكسط الجنكبية أك مف السبلال

ا عف ختبلفا بين  ا، كىـ يخمفكف 5نتشرت فركعيا بيف غرب آسيا كشماؿ كشرؽ إفريقيااالحامية ك 
ستكاء، ككاف شعرىـ أسكد قصير مجعدا، اإلالزنكج إذ ذاؾ الذيف لـ يتخطكا شماال خط 

كأنكفيـ مدببة كعيكنيـ لكزية الشكؿ كلحاىـ مدببة كأما سحنيـ كانت متباينة كما ىي اليكـ 
 .6لحمرة في الشماؿفيي سمراء تميؿ إلى الحمرة القائمة في الجنكب كىي صحراء تميؿ إلى ا

                                                           
 . 05إبرىيـ يكسؼ الشتمة، المرجع السابؽ، ص -1
رمضاف عبده عمي، حضارة مصر القديمة منذ أقدـ العصكر حتى نياية عصكر األسرات الكطنية، المرجع السابؽ، ص  -2

57،56 . 
 . 05إبرىيـ يكسؼ الشتمة، المرجع السابؽ، ص -3
، ـ2005، كمية اآلداب، اإلسكندرية، 1حسف محمد محي الديف السعدم، المعالـ الرئيسية لتاريخ مصر الفرعكنية، ط -4

 . 15ص
 .09عبد العزيز صالح، مكسكعة تاريخ مصر عبر العصكر، المرجع السابؽ، ص -5
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ]د.ط[، 2ألف شكتر، الحياة اليكمية في مص الفرعكنية، تر: نجيب مخائيؿ إبراىيـ، ط -6

 . 11ـ، ص1975
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كىناؾ كجو شبو "بكنت  "عتقدكا في عصكر متأخرة أنيـ أتك أصبل مفاكيظير أف المصرييف 
 . 1كما يظيركف عمى اآلثار المصرية كبيف المصرييف أنفسيـ "بكنت"كبير بيف أىؿ 

إذ ترجع نشأة الحضارة إلى نشأة اإلنساف كحركتو كسعيو الدؤكب لحصكلو عمى الطعاـ لبقائو 
ستقراره ككفاحو في سبيؿ إنشاء أكلى ايئتو الصعبة لمحفاظ عمى نفسو ثـ قاكمتو لظركؼ بكم

حضاراتو عمى أرض، كقد دبت الحياة عمى أرض مصر خبلؿ فجر العصكر الحجرية الذم 
يرجع تاريخو إلى نحك مميكف عاـ حيث بدأت معو أكلى مراحؿ العصر الحجرم القديـ كقد 

 . 2ستخدميا اإلنسافادكات الحصكية التي العصر بعض األخمؼ لنا ىذا 
كالمصريكف األكائؿ في عصر ما قبؿ التاريخ كانكا يصطادكف األسماؾ كالحيكانات البرية 
كالطيكر، ككانكا يمارسكف الفبلحة المختمطة بزراعة القمح مع الشعير كالشكفاف كيقكمكف 

الخنازير كيصطادكف الغزالف بعممية الحصاد، كما كانكا يربكف الثيراف كاألغناـ كالماعز ك 
كاألبقار المتكحشة كالظباء كأفراس النير مف النيؿ مستخدميف األقكاس كالسياـ، كقدماء 

 . 3المصريكف كانت ليـ صناعاتيـ البدائية
إذ نجد أف مراحؿ األكلى لمحضارة المصرية قد بدأت بفترة عصكر التاريخ كىي الفترة التي 

رم نحك بناء حضارتو كقد عاش اإلنساف في بداية ىذه تمثؿ أكلى خطكات اإلنساف المص
ستئناس بعض يتيا إلى منتج لو بعد أف نجح في إالفترة جامعا لمقكت، ثـ تحكؿ في نيا
شعاؿ النار كمعرفة الزراعة  .4الحيكانات كا 

                                                           
 .12، صالسابؽالمرجع  -1
ؽ.ـ، ]د.ط[، الييئة المصرية العامة  332ؽ.ـ  3800ت في الفف المصرم القديـ سعيد حربي، األساليب كاالتجاىا -2

 .26ـ، ص2014لمكتاب، القاىرة، 
، ]د.ط[، العربي لمنشر، القاىرة، ]د.س[، ص -3  .12أحمد عكض، أحكاؿ مصر مف عصر لعصر مف الفراعنة إلى اليـك
 .06اآلثار، صفحة المصريات، القاىرة، ص مياب دركيش، اإلطار العاـ التاريخي المصرم القديـ، كمية -4
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 / العصر الحجري القديم:1

تعد ىذه المرحمة الحضارية أطكؿ كأقدـ المراحؿ في تاريخ اإلنسانية كفي ىذه المرحمة 
الطكيمة مف عمر البشرية خضع اإلنساف لسمطاف الطبيعة كتعرض ألخيو اإلنساف كأيضا 
لخطر التعامؿ مع الحيكانات ككاف الصيد بأنكاعو ىك المصدر الرئيسي لقكت اإلنساف 

 .1كغذائو
كقد  2جرم القديـ لـ تكشؼ إال في الجباؿ الكاقعة عمى ضفاؼ الكادمكأدكات العصر الح

ظير اإلنساف األكؿ في الزمف الرابع مف تاريخ القشرة األرضية كىك زمف لو عصراف، األكؿ 
 .3كىك عصر طكيؿ لمغاية pleistocene يعرؼ بالببلسيتكسيف

رم القديـ إلى ثبلث كيقسـ العمماء اإلنتاج الحضارم لئلنساف خبلؿ مرحمة العصر الحج
مراحؿ: مرحمة العصر الحجرم القديـ األسفؿ، مرحمة العصر الحجرم القديـ األكسط، مرحمة 

 .4العصر الحجرم القديـ األعمى
كفي ىذا العصر سكنت مصر قبائؿ متنقمة تعيش عمى الصيد، كتسكف في المرتفعات التي 

 . 5ضفاؼ النير العظيـ تحيط بكادم النيؿ المستنقعي، كنادرا ما كانت تيبط إلى
كتركت ىذه الجماعات آثارا كثيرة تتمثؿ في األدكات المصنكعة مف حجر الصكاف كالتي 
 تحمؿ مميزات األدكات التي يرجع تاريخيا إلى العصر الحجرم القديـ، كقد عثر عمى الكثير 

 

                                                           
 .33ـ، ص2001محمد عمي سعد ا، تاريخ مصر القديمة، ]د.ط[، مركز اإلسكندرية لمكتاب، األزاريطة،  -1
 .13ـ، ص1997سمير أديب، تاريخ كحضارة مصر القديمة، ]د.ط[، اإلسكندرية،  -2
 .118ـ، ص2000 دمشؽ، ،دار عبلء الديف تر:نسيـ البارجي، ،1د.ؼ. دياككؼ، س.ككفاليؼ، الحضارات القديمة،ج -3
 .64أحمد أميف سميـ، العصكر الحجرية كما قبؿ األسرات في مصر كالشرؽ األدنى القديـ، المرجع السابؽ، ص -4
، ]د.ط[، دار الفكر لمنشر، نعيـ فرح، مكجز تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، السياسي، كاالجتماعي، كاالقتصادم، كالثقافي - 5

 .59ـ، ص1972دمشؽ، 
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 .1مف تمؾ األدكات في مناطؽ ىي اآلف صحراء قاحمة

 
حجرية من الصّوان، عمى شكل رؤوس فؤوس، من العصر : يوضح أدوات 03شكل رقم 

 2.الحجري القديم

 / العصر الحجري الوسيط:2

تـ فيو اإلنساف ىاالقديـ كالحديث  نتقاؿ بيف العصريف الحجريفاكىك يعتبر فترة 
 .3ستطاع إلى ذلؾ سبيبل، كما حاكؿ فيو أف يحسف بعض أدكاتو الحجريةابتحسيف حالتو ما 

اإلنساف خبلؿ ىذه المرحمة مف حياتو يتجو نحك تزييف نفسو كتجميميا، فأخذ يتحمى  أكقد بد
 .4ببعض أدكات الزينة

                                                           
، 1سيريؿ الدريد، الحضارة المصرية مف عصكر ما قبؿ التاريخ في نياية الدكلة القديمة، تر، كتح: مختار السكيقي، ط -1

 .40ـ، ص1989الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 
 .40، صنفسوالمرجع  - 2
 .11سمير أديب، المرجع السابؽ، ص -3
 .66العصكر الحجرية كما قبؿ األسرات في مصر كالشرؽ األدنى القديـ، المرجع السابؽ، ص أحمد أميف سميـ، -4
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 / العصر الحجري الحديث:3

بحمكؿ العصر الحجرم الحديث أخذت أحكاؿ الكادم تتغير مف جميع الكجكه فأخذ 
 .1ئياستكطف البشر أرض مصر نيااب أكثر فأكثر مف المناخ الحالي ك المناخ يقتر 

كلـ يبدأ العصر الحجرم الحديث في مصر بشكؿ مباغت بؿ سبقتو مراحؿ تعمـ فييا 
 المصريكف رعاية النباتات كالحيكانات.

ختمفت آراء الباحثيف حكؿ بداية العصر الحجرم الحديث كنيايتو فيناؾ ممف يقترح أنو كقد إ
ؽ.ـ،  6500كاف حكالي  قد بدأ في األلؼ العاشر أك الثامف ؽ.ـ، بينما يرل رأم ثاف أنو

ؽ.ـ، كيرل رأم رابع أنو بدأ في النصؼ األكؿ مف  5000بينما يرل ثالث أنو كاف حكالي 
ـ، بينما يرل رأم خامس أنو كاف في النصؼ الثاني مف األلؼ الخامس لخامس ؽ.األلؼ ا

 .2ؽ.ـ
ة كفي ىذا العصر جاء تنظيـ المجتمع عمى أسس زراعية كأقيمت أماكف السكف عمى ىيئ

 .3ضياع مخصصة لتربية الماشية كفبلحة األرض معا
يئة الطبيعية في مصر ستقرار كالعصرنة كتحددت البنتقؿ سكاف مصر إلى حياة اإلاكىكذا 

نقسمت مصر إلى قسميف: كجو بحرم أك مصر أك مصر السفمى، كجو قبمي بشكؿ كاضح فإ
 .   4أك مصر العميا كنشأت بكؿ قسـ عدة حضارات

ر التي يرجع تاريخيا إلى عصر حضارات المجمكعة األكلى نستطيع أف نحدد كبدراسة اآلثا
ستطاعكا بالتدرج أف يقيمكا ألنفسيـ اة ىؤالء الفبلحيف األكائؿ الذيف مبلمح صكرة عامة لحيا

ىذا المجتمع الذم ظؿ  يتطكر حتى  يا كطريقة لمحياة تتناسب مع ظركؼمجتمعا زراع
                                                           

 .38زكريا رجب عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص -1
 .98أحمد أميف سميـ، العصكر الحجرية كما قبؿ األسرات في مصر كالشرؽ األدنى القديـ، لمرجع السابؽ، ص -2
 .32ؿ، المرجع السابؽ، صنيقكال جريما -3
 .10ـ، ص1927عبد المنعـ عبد الحميـ، الديف كالفف في مصر القديـ، ]د.ط[، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -4
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المجتمعات الزراعية التي تقيميا القبائؿ البدائية في  أصبح عمى نحك ال يختمؼ كثيرا عف
 .1أعالي النيؿ

 

 2.األوائلصورة عامة لحياة الفالحين : 04شكل رقم 

 :المعدني/ العصر الحجري 4

م النيؿ حيث الحاضرة الناضجة في ببلد كاد ثؿ ىذا العصر فترة تمييدية لظيكريم
تساع الزراعة كالقكل الفبلحية كمعرفة التعديف ككضع يائي كا  ستقرار النبدأ في ىذا العصر اإل

األدكات المعدنية كال سيما النحاس المعدف األكؿ المستعمؿ في تاريخ البشرية، لقد كاف ىذا 

                                                           
 . 50سيريؿ الدريد، المرجع السابؽ، ص -1
 . 51المرجع نفسو، ص-2
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تحدت في فجر ة التي إالعيد يمثؿ طبلئع أكلى لكحدات النظـ السياسية المتمثمة بدكلة المدني
 . 1الحضارة كككنت المممكة المصرية

كتميز ىذا العصر بظيكر المعادف الذىب أكال ثـ النحاس فالبركنز، أما في الشرؽ كفي 
 .2مصر عمى كجو الخصكص

كىذا العصر ىك مكمؿ لمعصر الحجرم الحديث كقد تميز أيضا بالتقدـ في الصناعات 
 .3الفخارية كالحجرية العظيمة

ىؤالء الفبلحكف  نشغؿ سكاف ىذا العصر كخصكصا في منطقة البرارم حيث قاـكقد إ
عتماد عمى األسعار، كقد ا أرضا زراعية يسيؿ زرعيا بدؿ اإلبتجفيؼ المستنقعات ليكسبك 

كاف مجتمع ىذا العصر مجتمعا فبلحيا دلت المكتشفات األثرية أف ىذا المجتمع يستعمؿ في 
ىذا  بنائو طائفة مف األككاخ البيضكية المستديرة أك المبنية مف مكاد خفيفة ككذلؾ عرفت في

العصر صناعة النسيج بداللة كجكد قطع مف الكتاف كمارس سكاف ىذا العصر التجارة بحيث 
لـ يقتصركا في صناعتيـ عمى المكاد المحمية بؿ كانكا يستكردكف كثيرا مف المصنكعات مف 

 .  4جية أخرل
قاكة كتتمثؿ حضارات العصر الحجرم النحاسي في: البدارل، نقاكة األكلى، نقاكة الثانية، ن

 .5...الثالثة 

                                                           
 .155محمكد شاكر، المرجع السابؽ، ص -1
 .64ـ، ص1992، دار الفكر لمنشر، القاىرة، 1ر: ماىر جكيجاتي، طجاف قير ككتير، مصر القديمة، ت -2
لمنشر، مناؿ السيد فكرم كتامر محمد سعد ا، تاريخ مصر القديـ كمكاقعيا األثرية، ]د.ط[، مكتبة بستاف المعرفة -3

 .40ـ، ص2012اإلسكندرية، 
 .155محمكد شاكر، المرجع السابؽ، ص -4
 .40مناؿ السيد فكرم كتامر محمد سعد ا، المرجع السابؽ، ص -5
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 :الجغرافي و التاريخي لبالد الرافدين اإلطار ثانيا:

 :أصل التسمية لبالد الرافدين -أ

ختمؼ الباحثكف في أصؿ كممة العراؽ فانختمفت اآلراء كتحددت المعاني فمنيـ مف إ
يرل بأنيا عربية األصؿ كمعناىا الشاطئ فالببلد قريبة مف البحر كلككنيا عمى شاطئ نيرم 
دجمة كالفرات، كمعناىا أيضا الجبؿ أك سفكح الجبؿ، كيرل فريؽ آخر أك ثالث بأف كممة 

ستكطنكا الى لغة قديمة إما تنسب لمسكمرية أك لقـك غير سكمرييف العراؽ ترجع في أصميا إ
المنطقة في عصكر ما قبؿ التاريخ، كيرل بأنيا كممة مشتقة مف كممة "أكركؾ" أك "أنكؾ" 

"إيراء" أم الساحؿ،  التي تعني المستكطنات كىناؾ مف يرل بأف أصؿ  الكممة أجنبي  كتعني
 . 1كقد عربت إلى إيراؽ ثـ عراؽ

ستعماؿ عراؽ إال في أكاخر العيد الى تراث لغكم مف العراؽ كلـ يشع )عراؽ( ترجع إإف 
جزء  تسميات متعددة في التاريخ القديـ عمى أرض العراؽ أك عمى ستخدمتأ، كقد 2الساساني

لمداللة عمى القسـ الجنكبي مف السيؿ  ki-en-gتسمية ببلد سكمر  ستخدمتامنيا، فقد 
ستخدمت تسمية لمقسـ األكسط مف ذلؾ السيؿ، ثـ أ (k-uri)أكد( ) الرسكبي، ثـ تسمية ببلد

ببلد بابؿ لمداللة عمى القسـ األكسط كالجنكبي مف العراؽ، أما تسمية ببلد آشكر فيي 
 .3التسمية التي كانت تدؿ عمى القسـ الشمالي مف العراؽ

                                                           
 .13ـ، ص1985، ]د.ط[، دار الحرية لمنشر، بغداد، 1تقي الدباغ كآخركف، حضارة العراؽ، ج -1
ـ، 1975سامي سعيد األحمد، السكمريكف كتراثيـ الحضارم، ]د.ط[، منشكرات الجمعية التاريخية العراقية، بغداد،  -2

 .03ص
 .16،17ـ، ص 1992، مكجز التاريخ السياسي، ]د.ط[، المكصؿ، 1امر سميماف، العراؽ في التاريخ، جع -3
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أكثر كمصطمح "العراؽ" محمكلو السياسي كالقكمي الذم يجعؿ منو غير مناسب في 
سـ أقدـ منو كأكثر كثاقة لممنطقة ىك تحدث عف الحضارة القديمة، كىناؾ إالسياقات حيث ن

 .1ميزكبكتاميا أك ببلد الرافديف، كىك مصطمح مف أصؿ يكناني معناه "ببلد ما بيف النيريف"
كما أف ىناؾ مف يرجع أف كممة العراؽ فارسية األصؿ التي تعني السيؿ أك السكاد أك الببلد 

سفمى، كىي معربة مف إيراؾ إلى عراؽ كأف أكؿ استعماؿ لكممة العراؽ فقد كاف في العيد ال
 .2الكشي )البابمي الكسيط(، أم ما يقارب القرف الثاني عشر قبؿ الميبلد

 3سـ الجزيرةلجنكبي مف العراؽ إسـ أرض السكاد كالقسـ الشمالي إككانكا يطمقكف عمى القسـ ا
السكاد إلى كثرة المزركعات كاألراضي السكداء المستغمة في سـ بإكترجع تسمية الببلد 

 .4الزراعة
التي تفيد معنى أرض ما بيف النيريف ككاف  mesopotamia5أف تسمية ميزكبكتاميا

المقصكد بيذه التسمية المنطقة الكاقعة فيما بيف نيرم دجمة كالفرات كتمتد إلى حافة المناطؽ 
راف اليضبة إلى منطقة بغداد الحالية حيث يقترب نير المرتفعة في الشماؿ حيث يدخؿ الني

 .6تساععضيما كتضيؽ المسافة بينيما أقؿ إدجمة كالفرات مف ب
ستعماؿ لكممة العراؽ كرد في العيد الكشي في كثيقة ترجع في تاريخيا إلى اكيقاؿ أف أكؿ 

سـ إقميـ عمى ىيئة أريقا الذم صار عمى ما يرل لقرف الثاني عشر ؽ. ـ كجاء فييا إحدكد ا
                                                           

 .153ـ، ص1995،دار الكتاب الجديد المتحدة،لندف،2سعيد الغاني،ط تر: ق.ك.ؼ. ساكز، البابميكف، -1
 .76ـ، ص1955مميف العالمية، ، دار المع2طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، تاريخ العراؽ القديـ، ط -2
، دار الفرابي، 1برىاف الديف دلك، حضارة مصر كالعراؽ، التاريخ االقتصادم، االجتماعي، الثقافي، السياسي، ط -3

 . 185ـ، ص1989بيركت، 
 .12ـ، ص1963نجيب مخائيؿ إبراىيـ، مصر كالشرؽ األدنى القديـ، ]د.ط[، ]د.د.ف[، القاىرة،  -4
أم  ،Potamos، كسط أك بيف كممة Mesosميزكبكتاميا: ىك المفظ اليكناني لببلد ما بيف النيريف كىي مشتقة مف  -5

ـ، 1991النير. انظر: ؾ.مانيؼ،آ.سازكؼ، حضارة ما بيف النيريف العريقة، تر: حنا آدـ، ]د.ط[، دار المجد، دمشؽ، 
 .43ص

 .36ـ، المرجع السابؽ، صأحمد أميف سميـ، دراسات في تاريخ العراؽ القدي -6
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ستعماؿ شاع لمصطمح عراؽ بدأ ما بيف األصؿ العربي لببلد بابؿ كأكضح إ أك لمستند
 .1القرنييف الخامس كالسادس الميبلدييف

 الجغرافي لبالد الرافدين : اإلطار-ب

دكر  إىماؿف مف الصعب العامؿ الحاسـ في بناء الحضارة فإيشكؿ  إلنسافا أنارغـ 
بناء  أفكأثرىا عمى اإلنساف مف جية كعمى حضارتو مف جية أخرل بمعنى الطبيعية البيئة 

،كيظير 2مشترؾ بيف اإلنساف كبيئتو ف الحضارات ما ىك إال حصيمة تفاعؿأم حضارة م
تأثير البيئة الجغرافية بكضكح في مجمكع البمداف الممتدة مف البحر المتكسط حتى اليضبة 

صطمح عمى تسميتيا الشرؽ األدنى فقد كانت نشاطات اإلنساف المختمفة كالتي أ اإليرانية
بيع كاآلبار كمسارات مشركطة إلى حد بعيد باألرض، طبيعة التربة، كمية المطر، تكزيع الينا

ف ليذه العكامؿ تأثيرىا العميؽ عمى اإلنساف، حيث ساىمت في تشكيؿ صفاتو األنيار، ككا
كتحديد أفكاره كمعتقداتو الدينية، كبذلؾ فتاريخ أم بمد مف بمداف الشرؽ الجسمية كالخمقية 
 .  3رض الرافديف ال تخرج عف ىذه القاعدةأ بدأ بدراسة الطبيعة الجغرافية، كاألدنى يجب أف ي

ة أىمية حيث تتكفر ببلد الرافديف عمى العديد مف اإلمكانيات الطبيعية التي أعطت المنطق
ستقر اإلنساف باكرا في ببلد عرؼ إستقطابا مبكرا لئلنساف، حيث إحضارية، مما جعميا ت

كىذا  الشرقية كالمرتفعات في الغربالرافديف منذ دىكر طكيمة في الجباؿ الشمالية كالشمالية 

                                                           
 .13تقي الدباغ كآخركف، المرجع السابؽ، ص -1
 .14المرجع نفسو، ص -2
3 - geogehoux, la Mésopotamie, seul, paris, 1995, p19. 
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راجع لتكفر الضركرات األساسية مف كسائؿ طبيعية ككفرة األمطار القادرة عمى إحداث 
نبات العشب كاألشجار  .1كا 

العراؽ القديـ المنطقة الممتدة مف ىضبة أرمينيا مف الشماؿ حيث ينبع نير حيث يشكؿ 
الدجمة كالفرات حتى الخميج العربي مف الجنكب كالفرات غربا ما كراء دجمة شرقا، فالعراؽ 

المناطؽ الجبمية المتاخمة في الشماؿ كالشرؽ  حتى، 2أرض النيريف الدجمة كالفرات
يراف شرقا كسكريا غربا  كىك يككف الجناح الشرقي3لمببلد لميبلؿ الخصيب تحده تركيا شماال كا 

، كيقع 2كمـ 446.713ميبل مربعا، أك  143250كنجد خميج البصرة جنكبا، كتبمغ مساحتو 
فريقيا فيك الجسر الذم تمر عميو تجارتو  .4في ممتقى القارات الثبلث آسيا كأكركبا كا 

براف شرياف تادم دجمة كالفرات المذاف يعكمف الظركؼ الجغرافية البارزة في العراؽ ىي ك 
درؾ العراؽ القديـ أىمية النيريف بالنسبة لو فقاـ أالحياة الرئيسي في ىذه المنطقة كقد 

كينبع ىذاف النيراف مف جباؿ أرمينيا في البداية  5اآلخريفبتأىيميما، كعرفيما بالنيريف 
ترباف مرة أخرل إال عند دخكليما ال يقأك يككناف قريبيف جدا مف بعضيما ثـ يتباعداف جدا 

                                                           
سبلطنية عبد المالؾ، ىذا ىك العراؽ مدخؿ إلى تاريخ الحضارة كالقانكف في ببلد الرافديف، ]د.ط[، دار البعث،  -1

 .05ـ، ص2002قسنطينة، 
نير مشيكر بآسيا كيسمى عند األشكرييف إيديجبلت كمف الغريب أنو ال يصح كضع أداة التعريؼ عمى اسـ  دجمة: -2

 كيجكز  في العربية تأنيث عمى المفظ كتذكره عمى بنية النير. le tigre العربي كلكنيا كاجبة حتما في اسمو عند اإلفرنج 
، 1كعند الصائبة فراش: انظر: أحمد زكي بكف، قامكس الجغرافية القديمة، ط ـبكراتك : نير مشيكر إسمو األشكرم الفرات

. كالفرات في أصؿ الكبلـ اعذب المياه، انظر: شياب الديف أبي 59-39ـ، ص1899المطبعة الكبرل األميرية، مصر، 
ـ، 1977ر صادر، بيركت، ،]د،ط[ دا4عبد ا ياقكت بف عبد ا الحمكم الركمي البغدادم، معجـ البمداف، مجمد

 .241ص
ـ، 1977محمد عبد المطيؼ محمد عمي، تاريخ العراؽ القديـ، حتى نياية األلؼ الثالثة ؽ.ـ، ]د.ط[، اإلسكندرية،  -3

 .11ص
 .11ـ، ص1958عبد الرزاؽ الحسني، العراؽ قديما كحديثا، ]د.ط[، مطبعة العرفاف، صيدا،  -4
ـ، 2000، ]د.ط[، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1راف، آسيا الصغرل، جأحمد اميف سميـ، تاريخ العراؽ، إي -5

 .24ص
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ىنا يبدأ المسمى ميزكبكتامي يقسـ الكادم قسميف األعمى كاألدنى  يأرض العراؽ الحال
 .  1يختمفاف في شركطيما الطبيعية

في الغرب يتاخـ ما بيف النيريف أرض العرب عمى طكؿ الكادم يقترباف في العراؽ الشمالي 
نت كرااألبيض المتكسط، يضاؼ إلى كادم أ فقط، في القطع األقرب إلى البحر الغربي

كتامي تنصب جباؿ زاغركس التي تفصميا عف إيراف الخصب في الشرؽ، عمى طكؿ ميزكب
يصب ميزكبكتامي في الخميج العربي، لعب ىذا الكضع الجغرافي دكرا ىاما في تاريخ الببلد 

 . 2القديـ
كمـ مقابؿ  2842حيث يبمغ طكلو  أطكؿ مف نير دجمة كأكثر تعرجا ات بأنوكيتميز نير الفر 

كادم دجمة كالفرات أقؿ كحدة مف كادم النيؿ مف  أفكيبلحظ  3كمـ طكؿ نير الدجمة 1840
قتصادية كسياسية داد إلى الجنكب كانت قديما كحدة إالناحية السياسية، فالمنطقة مف بغ

النيريف لمتبدؿ بسبب عمميات  قد تعرض مجرياك  4تعتمد في ثركتيا عمى الرم مف النيريف
نحدار، كبينما يككف النيراف في ؾ شدة اإلرم في التربة الرممية كساعد عمى ذلالحث الني

فإنيما يفيضاف في الجنكب جارفيف كميات ىائمة مف الطمي الذم يمؤل الشماؿ تيارات قكية 
مصاباتيا كيزيد مف مساحة األراضي عمى حساب الخميج حيث يصباف عمى شكؿ دلتا ككاف 
ليذيف مصبات خميجية متميزة، كميما كاف التناقض قكيا بيف الشماؿ الميزكبكتامي كجنكبيا 

 .5زراعيا خصب إنتاجايقدماف  أنيما إذفإف ليما مع ذلؾ نقاط مشتركة عديدة 

                                                           
 .80د.ؼ. دياككؼ، ساككفاليؼ، المرجع السابؽ، ص -1
 .80المرجع نفسو، ص -2
 .13ـ، ص1980سيككف لكيد، آثار ببلد الرافديف، تر: سامي سعيد األحمد، دار الرشيد لنشر، العراؽ،  -3
العصكر الحجرية كما قبؿ األسرات في مصر كالشرؽ األدنى القديـ، ]د،ط[، دار المعرفة الجامعية، أحمد أميف سميـ،  -4

 .96ـ، ص2008
ـ، 2008]د،ط[، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف،  آمؿ مخائؿ ستكر، تاريخ اإلمبراطكريات السامية في بابؿ كآشكر، -5

 .62ص
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 مف كؿ عاـ كتختمؼ طبيعة ىذا السنكم بيما في شيرم مايك يكنيك كيحدث الفيضاف
الفيضانات في  تتسببعتماد عمييما أمرا صعبا حيث الفيضاف مف عاـ آلخر مما جعؿ اال

العراؽ ينقسـ تدمير القرف كتيديد الحياة في ىذه المنطقة كمف ناحية الطبيعة الجغرافية فإف 
 :1غمى  قسميف رئيسييف

 القسم الشمالي:-1

كالشماؿ الشرقي في العراؽ،  القسـ الشرقي ىيمثؿ المنطقة الجبمية كىي التي تمتد إل
المنطقة عمى ىيئة تبلؿ  هكيا ثـ تتبلشى ىذر حيث يصؿ إلى الحدكد المشتركة مع إيراف كت

مرتفعات في منطقة الفتحة، كتتميز ىذه المنطقة التي تككف خمس مساحة العراؽ بكفرة 
كما تتخممو كدياف نير دجمة كفركعو كيفصمو عف الجيات  2كنباتاتيا  امكاردىا ككثرة أشجارى

معظـ يطمؽ عمى التي تقع أبعد مف ذلؾ شماال سمسمة جباؿ طكركس كىضبة أرمينيا، ك 
آشكر  كمنطقة الشماؿ العربي تسمية أرض ميةبستثناء األطراؼ الشمالية جاأجزاء ىذا القسـ ب

 .3التي كانت مف أىـ المدف الشمالية
كبذلؾ نبلحظ أف ىناؾ نكعا كبيرا في سطح المنطقة فيناؾ مزيج بيف السيكؿ اليضاب 

 .4متر مربع 3000مف  رأكثـ إلى  1000التبلؿ الكدياف كالجباؿ بارتفاعات تتراكح بيف 

                                                           
 . 13ـ، العراؽ، إيراف، آسيا الصغرل، المرجع السابؽ، صأحمد أميف سميـ، تاريخ الشرؽ األدنى القدي -1
 .12ـ، ص1988شعيب أحمد الحمداني، حمكرابي قانكف، ]ذ.ط[، بيت الحامة، بغداد،  -2
 .13أحمد أميف سميـ، المرجع السابؽ، ص -3
، دار 1اآلشكرية، طفائؿ حنكف، مدف قديمة، كمكاقع أثرية في الجغرافية التاريخية لمعراؽ الشمالي خبلؿ العصكر  -4

 .27ـ، ص2009الزماف، 
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 القسم الجنوبي:-2

مف  اىك حديث التككيف نسبيا كلـ يكف مكجكدا قبؿ األلؼ الخامس حيث كاف جزء
  .1رسي أثناء العصر الجميدماالخميج الف

 ،متبلء الطرؼ الشمالي مف الخميج العربي بركاسب دجمة كالفراتا ا نتيجةكقد تشكؿ تدريجي
كراءىا سيبل مستنقعا كقد ظمت تمؾ المنطقة إباف العصر نحسرت مياه الخميج تاركة اف

 .2الحجرم القديـ )البايمكتيؾ(
حيث يبدأ عمى كجو التقريب عند بغداد الحالية في شرؽ نير دجمة كالرمادم في غرب نير 

نبسطة كمتسعة شماال مككنا منطقة تكاد تككف م، 3الخميج العربي حتى الفرات كيمتد جنكبا
 .4كاديكف في األلؼ الثالثة ؽ. ـ ستقر في ىذا اإلقميـ السكمريكف كاألكجنكبا، كقد إ

ا ككنتو ترسبات ىذيف النيريف، يكيمثؿ ىذا القسـ الجنكبي مف أرض النيريف سيبل فيض
نيرم دجمة كالفرات بدرجة 5كيتميز بالرطكبة لكثرة المسطحات المائية إذ يقترب فيو مجرل

كؿ مف  ببلد الرافديف مف جنكبيا األحراش كيختمؼ شماالكما تنتشر بو المستنقعات ك  ،كبيرة
 .    6المناخ كالمصادر الطبيعية

كفيما يتصؿ بأحكاؿ المناخ في العراؽ القديـ، فمقد كاف العراؽ القديـ أثناء العصكر الجميدية 
كذلؾ نظرا لسقكط األمطار بغزارة في فصؿ الصيؼ ككذلؾ أكثر رطكبة مما ىك عميو اآلف 

                                                           
 . 21ـ، ص1984نبيمة محمد عبد الحميـ، معالـ العصر التاريخي في العراؽ القديـ، ]د.ط[، دار المعارؼ، اإلسكندرية،  -1
 .16نعيـ فرح، مكجز تاريخ الشرؽ األدنى القديـ السياسي، االجتماعي كاالقتصادم، كالثقافي، المرجع السابؽ، ص -2
 .14محمد عبد المطيؼ محمد عمي، المرجع السابؽ، ص -3
 .12نبيمة محمد عبد الحميـ، المرجع السابؽ، ص -4
 .15المرجع نفسو، ص -5
 .16ق.ك.ؼ. ساكز، المرجع السابؽ، ص -6
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ستقر المناخ كلـ يطرأ عميو تغيرات أساسية فالمناخ إ كمنذ حكالي عشرة آالؼ عاـشتاء، ال
 .1الحالي ال يختمؼ كثيرا عما كاف سائدا في ىذه الفترة

ثر عمى المناخ، حيث يقع العراؽ في القسـ الجنكبي مف المنطقة أحيث كاف لمكقع العراؽ 
° 58شماال كبيف خطي الطكؿ ° 37جنكبا ك° 30د مكقعو خطا العرض حدالمعتدلة، حيث ي

شرقا، كالمعركؼ في الجغرافية الطبيعية اإلقميمية أف األقاليـ الكاقعة غربي القارات ° 48ك
ككف مناخيا مف نكع السالفي الذكر يمثؿ العراؽ الذم يقع غربي آسيا كبيف خطي العرض 

لصحراكم الحار كبيف مناخ حكض البحر المتكسط نتقاؿ ما بيف المناخ امناخ مناطؽ اإل
المعتدؿ، كيتنكع مناخ العراؽ بالنسبة إلى أجزائو الطبيعية المختمفة، إذ يمكف تمييز ثبلثة 

نكاع مف المناخ بالنسبة إلى أقساـ سطحو الثبلثة كىي القسـ الجبمي، كالقسـ الصحراكم، أ
 .2كالقسـ الرسكبي

                                                           
 .35ـ، ص2014]د.ط[، دار المعرفة الجامعية لمنشر، اإلسكندرية،  أحمد أميف سميـ، حضارة العراؽ القديـ، -1
، ]د.ط[، دار الكراؽ لمنشر، لبناف، 1طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الكجيز في تاريخ كادم الرافديف، ج -2

 .34ـ، ص2009
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 1بين النيرين.: تمثل بالد ما 05خريطة رقم 

                                                           
1 - http://www.startimes.com/?t=5639254meso_map_ar.gif2007/08/23 -13:46  

http://www.startimes.com/?t=5639254
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUke30w6fUAhWSbFAKHeouA3gQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.startimes.com%2F%3Ft%3D5639254&psig=AFQjCNGvrh-48ouLNisAH1Wcu2tsKGb5kg&ust=1496780464296853
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUke30w6fUAhWSbFAKHeouA3gQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.startimes.com%2F%3Ft%3D5639254&psig=AFQjCNGvrh-48ouLNisAH1Wcu2tsKGb5kg&ust=1496780464296853
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 :)مراحل الحضارة(اإلطار التاريخي لبالد الرافدين: -ج

 .السومريون -1

ستقرت فتيا ببلد الرافديف حيث إتعتبر الحضارة السكمرية مف أقدـ الحضارات التي عر 
ختمؼ الباحثكف في كقد إ، 1ىذه األقكاـ في القسـ الجنكبي منذ مطمع األلؼ الثالثة قبؿ الميبلد

األصمي، حيث رأكا بأف السكمريكف جاءكا مف المنطقة الجبمية الكاقعة إلى  تحديد مكطنيـ
الشرؽ، كيرل فريؽ آخر بأف السكمريكف جاءكا مف كادم السند كيرل فريؽ مف العمماء بأف 

في ىجرتيف إحداىما عف طريؽ البحر عبر الخميج العربي، كاألخرل عف  االسكمريكف أتك 
في العراؽ منذ طريؽ البر عبر إيراف، إال أف السكمريكف ىـ األقكاـ المحمية التي كانت تسكف 

 .2ستقرت في القسـ الجنكبياأقدـ العصكر التي 
كمر( حيث سكنكا سـ القديـ لمقسـ الجنكبي لمعراؽ سكمر )شسـ السكمريكف مشتؽ مف االاك 

في حيف ستكطف ىؤالء األقكاـ كادم الرافديف خبلؿ عصكر الكركاء، اكقد  في ىذه المنطقة،
 .3يرجع بيا البعض إلى عصر العبيد

متدت ىذه الحضارة مف جباؿ طكركس حتى جباؿ زاغ ركس، كمف الخميج حتى البحر اكلقد 
 .4ؽ.ـ 25تساع ليا قبؿ القرف اأقصى المتكسط، كبمغ 

 كادم الرافديف بعد أف درس جنس السامي الذم عمر بقية أراضي نيـ ليسكا مف الأكيعتقد 

                                                           
 .356حسيف فيد حمادة، المرجع السابؽ، ص -1
 .55ـ، ص2014، دار باقا العممية لمنشر، عماف، 1عماد عياش، المكجز عف تاريخ الحضارات البشرية، ط -2
، ]د.ط[، دار المعرفة 2حسف محمد محي الديف السعد، في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، العراؽ، إيراف، آسيا الصغرل، ج -3

 .50ـ، ص1955إلسكندرية، الجامعية، ا
 .256ـ، ص1990، دار دمشؽ لمنشر كالتكزيع، سكريا، 1محمد طمب، أقدـ الحضارات الشرؽ األدنى، ط -4
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كجدكا فركقا ك ، 1عدد مف عمماء األجناس بعض اليياكؿ العظمية مف قبكر السكمرييف
مف سكاف ببلد الرافديف كسائر كاضحة، فالصفات الخمقية لمسكمرييف مختمفة عف السامييف 

كف قصار القامة ذك بنية قكية، أنكفيـ عريضة ال تشبو يفالسكمر ببلد العرب في القامة، 
 .2أنكؼ السامييف، أما رقاب السكمرييف فقصيرة

كقد تميز الشعب السكمرم بالكتابة حيث عرفكا الكتابة، كالمدف كالمعايير كالشرائع، كالطب 
تتصاعد فييا الممكحة  تو كانت قاسية مدمرة مناخيا حار كالتربة التي كالديمقراطية، رغـ أف بيئ

 .3كاألحجار أرضيا خالية مف المعادف كاألشجاربسرعة ك 
، "يدكاأر "كمف أشير المدف التي أنشأىا السكمريكف في الجزء الجنكبي في العراؽ األسفؿ 

، 4"كيش"ك" نيبكر"ك" الغاش"ك" أكما"، ك"كالرس"، "نكؾآش"، ك"شرباؾ"، ك"أكركؾ"، ك"أكر"ك
قتصرت كمتعافية أحيانا أخرل، كا   أحياناكقد تناكبت دكيبلت المدف ىذه الحكـ متصارعة 

قامت العديد مف الحركب كتنافس شديد بيف  عمى حدكدىا الضيقة في بعض األحكاؿ، فقد
حكؿ تكزيع مياه السقي في سبيؿ  "كيش"ك "الغاش"ك" أكما"ك "أكركؾ"دكيبلت خاصة بيف 

 .5راضيالسيطرة عمى مزيد مف األ
تقدما كحضارة، كما يدؿ عمى ذلؾ نظميـ السياسية كالعسكرية،  أكثرريكف كقد كاف السكم

قتصادية، كما ترككه مف إنتاج أدبي كفني كديني عمى درجة عالية مف ـ التجارية اإلكأنشطتي

                                                           
، 2محمد حرب فرزات كعيد مرعي، دكؿ كحضارات الشرؽ العربي القديـ، سكمر، كآكد، كبابؿ، كآشكر، آمكر، آراـ، ط -1

 .53ـ، ص1997طبلس لمنشر، دمشؽ، 
 .53نفسو، ص المرجع -2
خزعؿ الماجرم، متكف سكمر، الكتاب األكؿ، التاريخ كالميثكلكجيا، البلىكت الطقكس، ]د.ط[، األىمية لمنشر كالتكزيع،  -3

 .13ـ، ص1998عماف، 
محمد الفتحي بكير محمد، الجغرافية التاريخية، دراسة أصكلية تطبيقية، ]د.ط[، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -4

 .351، صـ2011
 .213برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص -5
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عتبركا اعتبركه تراثيـ الكبلسيكي، كما ايكف ىذا التراث ك بابميكف كاآلشكر التطكر، كقد تبنى ال
 .1المغة السكمرية لغتيـ الكبلسيكية

اطكرتيو كمع ذلؾ فإف حركبو ؽ.ـ إمبر  2347-2371غيرم" حكالي كقد كسع "لكغاز 
عية كانت أقؿ شرا عمى الببلد مف الحركب األىمية المستمرة الشاممة إال أف التكس

مكا إلييا فمـ لـ تدـ طكيبل رغـ اإلنجازات التي كص 2"غيرملكغاز "التي ضميا  اإلمبراطكرية
يتمكنكا مف الصمكد في كجو جيرانيـ األكادييف، فقد جاءت أسرة كيش السامية بقيادة سرجكف 

 .  3فغمبت تمؾ اإلمبراطكرية كتأسس السمطاف األكادم البابمي

 األكاديون: -2

لى العراؽ اـ الجزيرة العربية الذيف كصمكا إأقك  األكائؿ، كىـ مف 4ىـ قـك سامي األصؿ
، 5خاص األقساـ الشمالية كالكسطى منو بنحكستكطنكا ااخر األلؼ الرابع قبؿ الميبلد، ك منذ أك 

الزكر  ريستقركا في بداية األمر عمى ضفة نير الفرات الغربية في البقعة الممتدة بيف داف
نحدركا جنكبا عتبارىا مجاكرة لبادية الشاـ ثـ إاكىي أقرب مكئؿ خصيب مف مكطنيـ ب ،كىيت
قترب فييا الدجمة كالفرات اليـك بتخـك ببلد سكمر كتمركزكا بالمنطقة التي يتصمكا حتى إ

 . 6في المنطقة المحيطة ببابؿ ككيش السامييف اقترابا شديدا مف بعضيما، كتمامإ

                                                           
محمد خميفة حسيف أحمد، رؤية عربية في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ كحضارتو، ]د.ط[، دار قباء لمطباعة كالنشر،  -1

 .193القاىرة، ]د.س[،ص
 .97ـ، ص2004بيركت، تكيني، تاريخ البشرية، تر: نقكال زيادة، ]د.ط[، األىمية لمنشر كالتكزيع،  أرنكلد -2
 .58عماد عياش، المرجع السابؽ، ص -3
 .10ـ، ص2003األب سييؿ قاشا، تاريخ الفكر في العراؽ القديـ، ]د.ط[، مكتبة السائح، لبناف،  -4
 .45ـ، ص1981كديع بشكر، سكمر كآكد، ]د،ط[، ]د.د.ف[، بغداد،  -5
الرم الزراعية المكتشفات األثرية كالمصادر التاريخية،  أحمد سكسة، تاريخ حضارة كادم الرافديف، في ضكء مشاريع -6
 .09]د.س[، ص ، ]د.ط[، ]د.د.ف[، ]د.ـ[،2ج
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كلقد كاف األكاديكف مف الشعكب السامية، مزارعكف عاشكا في مدف كقرل كشارككا السكمريكف 
 .1يـفي طرؽ حياتيـ كديانتيـ كثقافت

كقد بدأ الساميكف في  2كيختمؼ األكاديكف عف جيرانيـ السكمريكف مف حيث الييئة كالمغة
متزايدة في قمب األراضي السكمرية نحك الجنكب كداـ ىذا االحتكار بيف التغمغؿ بأعداد 

، إال أف غمب النزاع بيف 3نصيركا في كحدة حضاريةاعدة قركف، ف كاألكاديكفالسكمريكف 
 .4ف السكمريكفد كبيحكاـ آك

أسسيا سرجكف في ، حسب رأم كثير مف المؤرخيف  AK-kA-DU ذه الدكلة الساميةىك 
 ةالجزء الشمالي، ككاف ذلؾ بعد القضاء عمى قكة كانت ليا السيطرة عمى المنطقة كىي قك 

، ككانت تسمى باآلكادية 5كؿ دكلة سامية عرفتيا تمؾ الببلدالسكماريكف بالجنكب كتعبر آكد أ
سـ القديـ ، كىك اإلAgadeرية "أجاد" أك "أجادة" ، كفي السكمKadu"آكد" أك "أكادك" 

 .6لممدينة
يرل بأنو بتاريخ ؽ.ـ كىناؾ مف  2316-2371كؿ سرجكف األكؿ كقد تمكف الزعيـ األ

لممؾ سمو الحقيقي شرككيف كىذه التسمية في المغة اآلكادية تعني اؽ.ـ كا   2334-2279
 رأباه كلدتو أمو بالس كىك غير معركؼ األصؿ فمـ يعرؼ7الثابت أك الصادؽ أك المكيف

                                                           
 .46كديع بشكر، المرجع السابؽ، ص -1
 .218برىاف الديف دلكا، المرجع السابؽ، ص -2
 .09أحمد سكسة، المرجع السابؽ، ص -3
 .353ـ، ص1965القكمية لمطباعة، مصر، شفيؽ غرباؿ، المكسكعة العربية الميسرة، ]د.ط[، الدار  -4
 .35ـ، ص2005، مطبعة فضالة، المحمدية، 1أحمد شحبلف، آداب كتبلحؽ الحضارات، ط -5
]د،ط[، دار المعرفة  ، الشرؽ األدنى القديـ،2محمد بيكمي ميراف، المدف الكبرل في مصر كالشرؽ األدنى القديـ، ج -6

 ـ.1933الجامعية، اإلسكندرية، ص
 .16ـ ،ص1990، دار الثقافة األطفاؿ، بغداد، 1رشيد، سرجكف األكادم: أكؿ إمبراطكر في العالـ، طفكزم  -7
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نتشمو مف النير كرباه في كيش إفكضعتو في صندكؽ كرمتو بالفرات لكف آكي البستاني 
 .  1كترعرع فييا ثـ أصبح ساقي الممؾ ثـ تمكف شرككيف مف قمب السمطة كتسمـ الحكـ

حيث تمكف مف القضاء عمى سكمر في الجنكب ككحد ببلد سكمر كآكد كأسس أكؿ 
كؿ زعيـ عربي عرفو التاريخ في الجنس السامي أإمبراطكرية في تاريخ العالـ، كىك يعتبر 

 2كمؤسس أكؿ مممكة سامية عربية في غرب آسيا شممت معظـ أقساـ اليبلؿ الخصيب
كحتى البحر األبيض المتكسط غربا كجباؿ متدت حدكدىا ما بيف جباؿ زاكركس شرقا إ

 .3طكركس شماال حتى الخميج العربي جنكبا
رية يد بسيكلة فقامت مدينة أكر السكمكلكف العناصر السكمرية لـ تقبؿ بيذا الكضع الجد

بالثكرة عدة مرات لمخركج مف نطاؽ ىذه اإلمبراطكرية السامية، كلكنيا لـ تنجح في ىذه المرة 
زدىرت في عيده آكاد إلى ثـ نراـ سيف الذم إ 4د خمفو ابنو رمكش اينوفي عيد سرجكف كق

حتؿ المنطقة الغربية او العديد مف النجاحات السياسية ك أعمى قكة كعظمة كمجد، ككاف ل
كأمانكس كزاد تكسعو إلى أرمينيا ككصؿ  كجية البحر األبيض المتكسط ككصؿ إلى طككس

لو آكاد، كبعدما قضي  عمى نراـ سيف، إلى ديربكير، كأصبح يعرؼ بممؾ الجيات األربعة كا 
ادية، كزحفت ستغمكا فرصة ضعؼ الدكلة األكقازيكف الذيف إالقك  حتبلؿ الككيتييفكجاء اإل

 .5نتيت حكـ الدكلة اآلكاديةعمى العراؽ القديـ كا  

                                                           
 .46كديع بشكر، المرجع السابؽ، ص -1
2- Samuel Noah Kramer, the sumerians, their history,culture and charater, the 

univercitychicago, london,1963, p 62-73. 
 .46المرجع السابؽ، صكديع بشكر،  -3
رشيد الناظكرم، دراسات في بعض معالـ تاريخ كحضارة منطقة الشرؽ األدنى القديـ،]د،ط[، المكتب المصرم  -4

 . 125ـ، ص1958الحديث،]د،ـ[، 
5- Samuel Noah Kramer,o p, cit, p72. 



 يخ مصر كببلد الرافديفمدخؿ عاـ لتار                      الفصؿ األكؿ:                 

 

 
38 

 

 البابميون: -3

سـ يطمؽ عمى أم مجمكعة سكنت بابؿ سكاء كاف ذلؾ عند الحديث عف بابؿ ىـ إ
سميا د عصر فجر السبلالت أك األكادم كا  كإقميـ أك كمدينة كقد كانت تمثؿ قرية صغيرة عن

 .1مي"يعني باب اإللو اك اآللية "باب إب
بابؿ بسكريا كالبحر األبيض رتبطت ،إ2ميبل جنكب بغداد 90حيث تقع بيف النيريف عمى بعد 

المتكسط ككانت تتصؿ بجية أخرل بفضؿ تمؾ الطريؽ بآسيا الصغرل كببلد فارس كتشرؼ 
 .3عمى الطريؽ التي تكصؿ إلى كرمنشاه عبر جبؿ زغركس

كقد كصؼ المؤرخ ىيركدكتس مدينة بابؿ بصكرة مفصمة حيث قاؿ عنيا نقع كسط سيؿ 
حيث ينبت  4ات بخندؽ عميؽ عريض مميء بالمياهكاسع رباعية الشكؿ محاطة مف كؿ الجي

لنير الفرات الذم يحمييا مف الغرب في أقرب نقطة تفصمو عف نير  ليسرلعمى الضفة 
 . 5دجمة الذم كاف يحمييا مف جية الشرؽ

كقد  6نتصار سرجكفكط سكمر كقياـ الدكيبلت عمى إثر إقامت ىذه اإلمبراطكرية بعد سق
ستغبلؿ مكقعيا إ كأحسنكايرا فأحاليا األمكريكف إلى حاضرة كبيرة سـ كدنجريكف بإعرفيا السكم

 .7سـ بابؿخصبة، ثـ أطمؽ عمييا األمكريكف إ التجارم كالزراعي في أضيؽ منطقة
                                                           

،  1األسطكرة، أصؿ النكركز، البستتة، طكالميثكلكجيا في العراؽ القديـ بحكث كدراسات  ماجد عبد ا شمس، الحضارة -1
 .90ـ، ص2003دار عبلء الديف، دمشؽ، 

2- AndereParot, the torwer of bable,S.G.M.Press, TD, BloomsbyryBloomsbyry, street, 
London, 1955, p07. 

 .27ـ، ص1984كت، ، منشكرات عكيدات، بير 1مارغريت ركتف، تاريخ بابؿ، تر: زينة غرار كميشاؿ أبي فاصؿ، ط -3
، مديرية اآلثار، بغداد، 2+1، ج26سامي سعيد االحمد، العراؽ في كتابات اليكناف كالركماف، مجمة سكمر، مجمد -4

 .112ـ، ص1980
 .28مارغريت ركتف، المرجع السابؽ، ص -5
 .178 ،177شفيؽ غرباؿ، المرجع السابؽ، ص  -6
 .200رؽ األدنى القديـ، المرجع السابؽ، صمحمد بيكمي ميراف، المدف الكبرل في مصر كالش -7
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متزاج األكادييف كالسكمرييف، فقد نشأ نتيجة إ أىمياكمثمت بابؿ مف حيث تاريخيا كجنس 
جديدة لؤلصؿ السامي ت الغمبة لمسبللة الالجنس البابمي مف تزاكج ىاتيف السبللتيف ككان

نتصار آكد كتأسيس مدينة بابؿ لتككف اآلكدم، فقد إنتيت الحركب التي شنت بينيما بإ
 .1حاضرة أرض الجزيرة السفمى بأجمعيا

شتيركا بتدينيـ ككثرة آليتيـ كقد مارسكا العرافة كالتنجيـ نت لغة البابمييف المسمارية كقد إكا
 .2كريـ الدينية مدينة نيببكجكد األركاح، ككانت عاصمتكالسحر كآمنكا 

ـ حكما كؽ.ـ حيث ح 1670-1710ف  سـ بابؿ بشخصية قكية كىك حمكرابي ـكقد إرتبط إ
تخذت بابؿ مكانيا في قمب العالـ، أخضع حمكرابي إثنيف كأربعيف سنة، حتى طكيبل مدة إ

، ككاف برنامج 3يف النيريفصاحب الشريعة المعركفة ببلد سكمر كآشكر كحكـ ببلد ما ب
حمكرابي ىك تقكية اإلدارة الداخمية كتكطيد دعائـ عرشو في الداخؿ، كقد بدأ حربو مع 
العممانييف كعمى رأسيـ في ذلؾ الكقت "رنيـ سيف" أظير حمكرابي عزما كحزما قكييف كتمكف 

عمى  كتقدـ نحك الشماؿ فأخضع اآلشكريكف كبسط نفكذه ،عدك لومف القضاء عمى أكبر 
مممكة  ستطاع تأسيسفقد إ 1712-1794فو ابنو سسكايمكف كقد خم. 4اميةمعظـ الببلد الش

 أفف الحيثيف نجحكا في القضاء عمى األسرة البابمية بعد كر، إال أبابؿ الثانية في جنكب  نيب
 . 5عاما 285ممكا مدة تقرب  11حكـ فييا 

                                                           
]د.ـ[، ]د.س[،  ،]د.ط[، جامعة الدكؿ العربية،2كؿ ديكرانت، قصة الحضارة، تر: محمد بدراف، الشرؽ األدنى، ج1

 .  187ص
 .12األب سييؿ قاشا، المرجع السابؽ، ص -2
 .75ـ ،ص2005كالتكزيع، بيركت،  فيميب فبل ندراف، كيؼ نيب العراؽ حضارة كتاريخا، ]د.ط[، عديكات لمنشر -3
ؽ.ـ، ]د.ط[،  363عبد الحميد زايد، الشرؽ الخالد، مقدمة في تاريخ حضارة الشرؽ األدنى مف أقدـ العصكر حتى عاـ  -4

 . 79دار النيضة العربية، ]د.ـ[،]د.س[،ص
، دار 1، ط1األكبر، جرمضاف عبده، الشرؽ األدنى القديـ كحضارتو منذ فجر التاريخ حتى مجيء حممة إلسكندر  -5

 .234ـ ،ص2002نيضة الشرؽ، القاىرة، 
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 :األشوريون -4

حيث أف مصطمح 1ؽ.ـ  3000شماؿ العراؽ حكالي عاـ  إلى ىـ قـك سامي نزلكا
مف ا ءن المغكم يدؿ عمى إطار جغرافي تاريخي يشكؿ جز  ستخداـاإل، في Assyrieأشكر 

حيث سكف في  2ا مف ببلد الرافديف القديمة.شكؿ محدد جزءن حضارات الشرؽ األدنى القديـ كب
سامي ىـ األشكريكف داخؿ دكلة الالجزء الشمالي ببلد الرافديف مزيج مف شعكب فييا العنصر 

 3رابي.حمك 
أما مف حيث مكقع آشكر كالحدكد السياسية ليا فنجد بأنيا تحدىا شماال سبلسؿ جباؿ 
طكركس الجبمية كمف الشرؽ سيكؿ ببلد الرافديف الرسكبية الكاسعة كالمتصمة بإمدادات 

كمع ىذه الحدكد ىضاب زاكركس اإليرانية كمف الغرب مناطؽ البادية السكرية العربية 
الطبيعية ليا نجد بأنيا تمتعت دائما بعبلقات كثيقة مع سائر مناطؽ ببلد الرافديف المجاكرة 

 4بؿ مع مناطؽ حضارية بعيدة جدا أيضا
الكاحد شرقا كيذىب الباحثكف إلى األشكريكف إنما قد سمككا إلى شماؿ العراؽ، أحد الطريقيف 

قركا ىناؾ كاآلخر شماال إلى سكرية كمنيا نزحت ستإلى كادم الفرات ثـ إتجيكا شماال إ
 5الجماعات المرتحمة في صكرة السامييف الغربييف إلى الشرؽ مكطف اإلستقرار الجديد.

لييـكيقترف إسـ األشكريكف نسبة إلى أشكر أطمقت عمى أقداـ مراكز األشكريكف  القكمي  كا 
المسمارية الدالة عمى األمكنة  "أشكر" كما سميت ببلدىـ بببلد أشكر، كيرمز ليا بالعبلمة

                                                           
 .14السيد عبد الرازؽ، المرجع السابؽ، ص - 1
، تاريخ اآلشكريكف القديـ، تر: فاركؽ إسماعيؿ ط - 2  .9ـ، ص2008، دار الزماف، دمشؽ، 1إيفا كنجيؾ كبر شاـك
 .37ـ، ص2008]د.ط[، دار المشرؽ، بيركت،  لبيب شار، الحضارات، - 3
، المرجع السابؽ، ص - 4  .9إيفا كنجيؾ كبير شاـك
 .200محمد بيكمي ميراف، المدف الكبرل في مصر كالشرؽ األدنى القديـ، المرجع السابؽ، ص - 5
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ف كجنكد ببلد يكالعربية بييئة آشكر كأطمؽ عمييـ البابميكف حيث اآلراميةكجاءت في المصادر 
 1"سكبارتك"

حتفظ األشكريكف بمغتيـ السامية برغـ التأثيرات الخارجية التي كانت تحيط بيـ فبل كقد أ
ختبلؼ اذم نراه في األلفاظ أما الفرؽ التختمؼ لغتيـ عف المغة البابمية إلى جزئيا في تمفظ 

متزاج األشكريكف بالشعكب التي كانت ابالنسبة لمبابمييف فيك ناشئ عف  كفشكريعادات األ
تاريخ ببلد آشكر إلى العيكد  عتاد الباحثكف عمى تقسيـكقد إ 2،3تحيط بيـ كأىميـ الحكريكف

 4:يةاالت

 ق.م  1500-2000العيد األشوري القديم:  -أ

مف فجر التاريخ اآلشكرم حتى إلى نياية حكـ سبللة بابؿ األكلى، فقد كاف  يبدأ
األشكريكف خاضعيف لمحضارة السكمرية كدكيبلتيا فمـ تكف لؤلشكريكف كياف سياسي، كقد 
 دانكا لمحكـ األكدم ، ثـ خضعكا لحكـ الجنكب في عيد سبللة أكر الثالثة، كعرفت بداية

ستطاعت أف تتقدـ أكثر ا ،متد نفكذىا إلى الجنكباك " مكشكمافي زمف "إي ،كنيكضيا ستقبللياا
عيده ظير حمك رابي كقضى عمى  أكاخرؽ.ـ كفي  1782-1815في زمف نتيمشي آدد 

 5ببلد آشكر. استقبلؿ

                                                           
 .30ـ، ص2016بشار عزيز ياسر، لمحات مف تاريخ الحضارة األشكرية، ]د.ط[، دار المناىج، عماف،  - 1
أكربيكف كقد أنشأ مممكتي حكرم كمتاني، كقد استقر  –مو قـك ارستقراطيكف ىند الحكركيكف: شعب آسيكم، كاف يحك - 2

،جركس 2معجـ الحضارات ،ط ىنرم س عبكدم، انظر: الحكريكف في ببلد ما بيف النيريف الشمالية منذ األلؼ الثالثة ؽ.ـ.
 .375ـ،ص1991برس ،طرابمس ،

 96، ص1947، 1،ج3مجمة سكمر، مجمدفرج يصحى، أقكاـ الشرؽ األدنى القديـ كىجراتيـ،  - 3
 .209، كاسط،]د.س[، ص10سمار، الجندم في مممكة األشكرية، مجمة كمية التربية، عدد  سعيد عيكد - 4
 .48ـ، ص1972]د.ـ[،  ]د.ط[، كزارة اإلعبلـ، فرج بصمة، كنكز المتحؼ العراقي، - 5
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 العيد اآلشوري الوسيط:  -ب

ية مممكة بابؿ كيستمر خبلؿ الحكـ الكيشي  كينتيي في بداية القرف كيبدأ مف نيا
المممكة البابمية القديمة نتيجة اليجـك الحيثي عمى بابؿ نحك عاـ  نيياراالتاسع ؽ.ـ كيعد 

 1كر.عمى آش الميثانيكف ؽ.ـ  كسيطرة السبللة الكاشية عمى بابؿ فسيطر الحكريكف 1595
كاستطاع تخميص  2فك انيت، فحارب الميؽ.ـ 1337-1362ألكؿ في عيد الممؾ أكلياط ا
ة في ي كانتعشت في عيده الدكلة األشكرية كقد كاصمت الدكلة األشكريآشكر مف الحكـ الميثان

 1243-1266منتصر األكؿ يمشتكسعاتيا كنمكىا كتكطيد قكتيا في عيد حمفائيا مف بينيـ 
المممكة في عيده، كحكؿ العاصمة  تسعتاكقد كؾ األشكريكف ؽ.ـ، الذم يعتبر مف أىـ مم

 ."كالح" إلى مف أشكر
، الذم سار عمى نيج كالده، فصار يمقب نفسو 1221-1243سكراء األكؿ  -كخمفو تككمي

االضطراب كالفكضى في الدكلة فقد عـ  كد، إال أف الكضع لـ يبؽ عمى حالو،بممؾ سكمر كآ
 3الببلد األشكرية.نتيزت بابؿ ىذه الفرصة، كثارت عمى كرية، فإاألش

 انعهد األشىري انحديث:  -ج

( ؽ.ـ مف أزىا 612-911تعد فترة العصر األشكرم الحديث التي دامت ثبلثة قركف)
العصكر التي مرت عمى ببلد آشكر في تاريخيا الطكيؿ فقد تميز ىذا العصر بتعاظـ قكة 

اف ذلؾ في عيد الممؾ ، ك4األشكريكف السياسية كالعسكرية كازدىار حضارتيـ كاتساع نفكذىـ

                                                           
 .180ـ، ص2016دار اإلعصار العممي، عماف، ، 1دباغ سيؼ الديف قابمك، تاريخ حضارة كادم الرافديف، ط - 1
الميتاني: ىي مممكة تقع شرقي الفرات، ضمف الحدكد التقريبية الحالية ألرمينيا كاف األشكريكف يطمقكف عمييا إسـ  - 2

 .825ىانيجالبات، كينتسب الشعب الميتاني عرقيا إلى الحكريكف، أنظر: ىنرم س عبكدم، المرجع السابؽ ،ص
 .177 ،176ص  مقدمة في تاريخ الحضارات، المرجع السابؽ،طو باقر،  - 3
 .45بشار عزيز ياسر، المرجع السابؽ، ص - 4
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ؽ.ـ،  824-858منصر الثالث يكقد خمفو شم 1ؽ.ـ، 859-883آشكر ناصر باؿ الثاني
رساؿ الحمبلت إلى جيات مختمفة سعى مف خبلليا إلى تكسيع  الذم قاـ بشف الحركب كا 

، إال أف السنكات األخيرة مف 2حدكد اإلمبراطكرية، كالكصكؿ إلى مناطؽ لـ يسبقو إلييا أحد
 3ببلصر الثالث عرفت الدكلة مرحمة ضعؼ كاضطرابات ثـ جاء إلى الحكـ نجبلتحكمو 
ستمر حكمو ثماني عشر سنة، فأعاد المجد لئلمبراطكرية مرة ؽ.ـ، كقد إ 745-727
كفي عيد آشكربانياؿ بمغت آشكر الذركة كاألدب كالفنكف، كمع ذلؾ فقد فقدت   4أخرل،

 612كخرجت عمى يد المدنييف، كبعد كفاتو  مصر، كتدىكرت آشكر كسرعاف ما نيبت نينكل
اطكرية كش العظيـ اإلمبر البابمية قكتيا شيئا ما كأسس قكر ؽ.ـ كاستعادت اإلمبراطكرية 

 5كر.ستكعبت آشالفارسية التي إ

                                                           
 .363محمد بيكمي ميراف، المرجع السابؽ ،ص - 1
 .206دباغ سيؼ الديف قابمك، المرجع السابؽ، ص - 2
 .177طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات، المرجع السابؽ، ص - 3
 .26ـ، ص1978مبلمح مف التاريخ القديـ لييكد العراؽ، ]د.ط[، مركز الدراسات الفمسطينية، بغداد، أحمد سكسة،  - 4
 .316شفيؽ غرباؿ، المرجع السابؽ، ص - 5
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 1: خريطة بابل وآشور.06شكل رقم 

                                                           
 .19ؿ، ديبلريكت، ببلد مابيف النيريف، المرجع السابؽ، ص - 1
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 الكمدانيون: -5
آخر المكجات التي كاف الكمدانيكف أك "قبائؿ كالدك" فرعا مع األرمنييف، كيمثمكف 

ستقرت في منطقة الفرات كقد كاف ظيكرىـ ألكؿ مرة في  1ىاجرت مف شبو الجزيرة العربية كا 
يمكنا" خميفة حمكرابي، ككاف أكؿ ممككيـ يدعى "إيمكماإيمك" يبدأ حكمو سنة  عيد الممؾ "شمسكا 

كنصؼ قرف، ثـ كقد مارست سبللتيـ سمطة غير ثابتة عمى إقميـ سكمك كأكد حكالي قرف ، 1742
 2ؽ.ـ، كقد ظمت متحدية ممكؾ بابؿ كآشكر، 1595-1894صارت تتحدل الدكلة البابمية القديمة 

ككجيت ضربة قاضية إلى نينكل عاصمة األشكرييف كىكذا أقامت دكلة الكمدانييف عمى أنقاض 
نصر"  الممؾ "نيكخذ ككاف ذلؾ في عيد 4كقد إستعادت فتح فينيقيا كفمسطيف، ،3دكلة األشكرييف

 5ؽ.ـ 562-605الذم مثؿ أعظـ الممكؾ الكمدانييف، كقد داـ حكمو ثبلثة كأربعيف سنة 
كقد اكتسب مجدا خالدا في ببلده بفضؿ أعمالو السممية، كاستعادت بابؿ في عيده ركنقيا 

أما عف أعمالو الحربية ففي  6القديـ حيث أقاـ المعابد كالقنكات كالطرؽ أضعافا مضاعفة،
كلى عمى أكشيمـ، عاصمة مممكة ييكدا كدمرىا إال أنو بعد كفاتو سنة است 586عاـ 
ؽ.ـ خمفو عمى عرش بابؿ ممكؾ ضعفاء فكقعت بابؿ في يد ككركش األخميني الذم 566

 7ؽ.ـ بذلؾ انتيى حكـ الكمدانييف. 539قاـ باحتبلؿ بابؿ عاـ 

                                                           
 .296محمد بيكمي ميراف، المرجع السابؽ، ص - 1
، العربي لئلعبلف كالنشر 2أحمد سكسة، العرب كالييكد في التاريخ، حقائؽ تاريخية تظيرىا المكتشفات اآلثارية، ط - 2

 .92 ،91كالطباعة، دمشؽ،]د.س[،  ص
 .38لبيب ستار، المرجع السابؽ، ص  - 3
د.ط[، دار الجيؿ، ] ،نابكم، نكبخت نصر، عظمة بابؿ كاحراؽ نينكل كتدمير مممكة ييكذا، تر: فيميب عطا ا - 4

 .16ـ، ص1994بيركت، 
 .92أحمد سكسة، المرجع السابؽ، ص - 5
دار الرقي  ]د.ط[، ،محمد القصاص السيد يعقكب بكر،مر: تر: الحضارات السامية القديمة، سبتينكمكسكاني، - 6

 .81ـ،1986،بيركت،
 .67عماد عياش، المرجع السابؽ، ص - 7



 

 
 

 

 انفكر انديني في مصر وانعراقانفصم انثاني: 

 

 أوال: الفكر الديني في مصر.
 نشأة الديانة المصرية. -أ

 مظاىر الديانة المصرية.-ب
 المعبودات. -1
 عقيدة البعث والخمود. -2
 الطقوس والعادات. -3

 ن اآللية المصرية.نماذج م -ج
 ثانيا: الفكر الديني في بالد الرافدين.

 نشأة الديانة الرافدية. -أ
 .مظاىر ديانة بالد الرافدين -ب

 .المعبودات -1
 .عقيدة الخمود والبعث -2
 .الطقوس والعادات -3

 نماذج من آلية بالد الرافدين.  -ج
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 :الفكر الديني في مصر أوال:

 نشأة الديانة المصرية: -أ

شد األمـ تدينا ىـ المصريكف أ ظو دارس الديانات العالـ القديـ أفأكؿ ما يبلح
 2،شد البشر تدينا، كتمسؾ المصريكف بدينيـىيركدكت "إف المصرييف أحتى قاؿ 1،القدماء

ارة مصر تفصح بشكؿ جمي عف كالحؽ إف حض 3."إلى درجة بالغة أكثر مف أم شعب أخر
ىتماـ المصرييف بديانتيـ إلى حد أنيـ كيفكا حياتيـ كفنيـ كنظاـ حكميـ ككؿ زاكية امقدار 

يانة، كيكاد ال يكجد متف كاحد في المغة كاألدب مف زكايا معاشيـ كفؽ ما تقتضيو ىذه الد
أك نصب أك قطعة مف  المصرم القديـ إال كلمديانة فيو دخؿ فما مف جدار معبد أك مقبرة

ؼ المكتكب إال كالنقكش التي عمييا فائدة تختمؼ في األىمية في تفييـ الحجر أك الخز 
ي معظـ أكراؽ البردم، كقد ال معتقدات القـك كشعكرىـ الديني، ىذا عدا ما مدكف مف ذلؾ ف

ية مكقكؼ نككف مغاليف إذا قررنا أف تسعة أعشار مما حفظتو لنا األياـ مف النقكش المصر 
 4تطكر العادات.ىك تاريخ لتطكر الديف العقائد ك  تاريخ مصرعمى أغراض دينية محضة ك 

أعماليـ مبل قكيا في كؿ كنجد أف شدة تديف مصر كانت سببا أف دخؿ الديف عنصرا عا
 5العامة.الخاصة ك 

 
                                                           

 .05دياف: الديانات القديمة، ]د،ط[، معيد الدراسات اإلسبلمية لمنشر،]د.ـ[، ]د،س[، صمحمد أبك زىرة، مقارنة األ - 1
الديف: نظاـ متسؽ مف المعتقدات كالممارسات التي تدكر حكؿ مكضكعات مقدسة يجرل عزليا عف الكسط الدنيكم  - 2

ميف بيا في جماعة معنكية كاحدة. أنظر: كتحاط بشتى أنكاع التحريـ، كىذه المعتقدات كالممارسات تجمع كؿ المؤمنيف كالعام
ـ، 2002، دار عبلء الديف لمنشر، دمشؽ، 4فراس السكاح، ديف اإلنساف، بحث في ماىية الديف كمنشأ الدافع الديني، ط

 .26ص
 .83إيفانز، ىيركدكت، تر: أميف سبلمة، ]د،ط[، الدار القكمية لمنشر،]د.ـ[، ]د،س[، ص-ج - 3
 .07ـ، ص2007، دار عبلء الديف، دمشؽ، 2صر الفرعكنية، طمحمد الخطيب، ديانة م - 4
 .06محمد أبك زىرة، المرجع السابؽ، ص - 5
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كيعتقد كثير مف الناس أف الديانة المصرية القديمة، ديانة معقدة غير مفيكمة كىذا يبدك 
صحيحا في الظاىر نظرا لتعدد صكر اآللية كالمناظر الدينية المصكرة عمى جدراف المعابد 

األمر عمى عمماء ختمط كالخرافات التي تدكر حكليا كقد إ كالمقابر كخاصة المقابر الممكية
 1اآلثار في السنكات الماضية.

كنجد أف الديانة في مصر نشأت مف تصكرات اإلنساف الساذجة كالغامضة عف العالـ 
يعية في ظركؼ تخمفو االقتصادية المحيط بو، كنتيجة لضعفو كعجزه عف تفسير ظاىرة الطب

 2االجتماعية في مرحمة النظاـ العشائرم القبمي.ك 

كف القدامى متأثريف جدا بالبيئة الطبيعية التي كانكا يعشكف فييا ،لقد منعت كقد كاف المصري
كفقد كانت مصر محاطة بالصحارم  ،ىـ الجغرافية عنيـ أم ىجكـ خارجيطبيعة ببلد

كالجباؿ كالبحر مف كؿ الجيات، كبفضؿ ىذه الطبيعة الجغرافية بقيت مصر منعزلة عف 
 3العالـ الخارجي.

ذ نجد أف الديف يع تبر مف أعظـ العكامؿ تأثيرا في نفكس المصرييف القدامى، ألنو يفسر كا 
ف األقكاـ المعاصريف لو رأل قكة ليـ سر ىذا الككف بتعاليمو الجذابة كالمصرم القديـ كغيره م

لصخكر كالتبلؿ كالطيكر مجسمة فيما حكلو مف المخمكقات كاألشجار كاألعيف كا آليتو
الكائنات رمكز القكة العجيبة كالسمطة الخالقة البعيدة عف عتقد المصرم أف ىذه كالكحكش فأ

 4إدراكو ك الحاؿ أنيا مخمكقة مثمو.

ف دراسة الديانة المصرية تشمؿ في الكاقع نحك نصؼ كليس مف المغاالة في شيء القكؿ بأ
عمـ المصريات كىي تستمد عناصرىا األكلى مف البيئة المصرية، فالشعكر بالكالء كالحب أك 

                                                           
 .07محمد الخطيب، المرجع السابؽ،ص - 1
 .174برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص - 2
 .96]د.ـ[، ]د،س[، ص ىاركف يحي، األمـ البادئة، تر: مبسكف نيمكل، ]د،ط[، ]د،د،ف[، - 3
 .36جيمس ىنرم برستد، تاريخ مصر مف أقدـ العصكر إلى الفتح الفارسي، المرجع السابؽ، ص - 4
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التي  ـ بتعدد الييئاتيقك كالرىبة تجاه عنصر مف عناصر البيئة جعؿ المصرم الخكؼ 
ة الحتكاء جكانبو عتقدكا أف شكبل أك ىيئة كاحدة لئللو غير كافيصكركا بيا اإللو الكاحد، فأ

ختاركا أكثر مف شكؿ كاحد لمتعبير عف قكل كمقدرة ىذا اإللو السامية كدلت المتعددة لذلؾ إ
 1صرية حيف لقبت اإللو بعدة ألقاب.عمى ذلؾ المغة الم

ييف أك لإفي المعابد ككثيرا ما كاف يدمج نو قد مثمت اآللية بتماثيؿ كضعت أكبذلؾ نجد 
 2لو كاحدا كأحيانا تتبرأ مدينة مف إلييا كتأتي بغيره مف مدينة أخرل.إأكثر معا، ليشكبلف 

داتيـ قد تعددت حتى كاف ك معب نجد أف التحميؿ الدقيؽ لتاريخ الفراعنة كديانتيـ يكشؼ أفإذ 
يـ تمسكا زائدا في زمف ما مجمكع اآللية المعبكدة أكثر مف ألفيف كأنيـ كانكا متمسكيف بدين

ىذه اآللية فمع تعدد اآللية كاف دينيـ قكم، كقد كانكا يعتقدكف أف كما قاؿ ىيركدكت >> 
نياتممؾ العالـ،   3.<<ينبكع الرخاء كمصدر الخير الذم يعـ الببلد كا 

كالكاقع أف كؿ اآللية نشأت مف طينة كاحدة ال يختمؼ بعضيا عف بعض إال بمعابدىا 
 4كالرمز الذم كاف يخص اإللو.

التي أشارت إلييا النصكص المصرية إلى جانب اآللية ك نو كانت ىناؾ اإللييات كنجد أ
 القديمة إذ أف المصرم القديـ عندما كاف يذكر اآللية كاف يجعؿ لكؿ منيا ألقابا ترتبط بيا 

 سكاء كانت ىذه األلقاب رئيسية أك تشريعية كمف األلقاب التي شاعت لقب سيدة سماء "أك 

 

                                                           
إيناس بيي الديف عبد المنعـ، المعبكدات المصرية القديمة التي اتخذت ىيئة الكبش "منذ بداية العصكر التاريخية  - 1

مد عبد الحميـ نكر الديف ،قسـ االثار المصرية بكمية إشراؼ مح طركحة لنيؿ درجة الماجستير،أ كحتى نياية الدكلة الحديثة"،
 .09ـ ، ص2002االثار ،جامعة القاىرة،

 .97سمير أديب، مكسكعة الحضارة المصرية القديمة، ص - 2
3 - ،  .80]د،س[، ص سعيد مراد، المدخؿ في تايخ األدياف، ]د،ط[، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاإلجتماعية، اليـر
 .216]د.ط[، الييئة المصرية العامة لمكتاب،]د،ـ[، ]د،س[، ص ،1سف، مصر القديمة، جسميـ ح - 4
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 2كتسمى إلو "نكت". 1ربة السماء"

 
 3نوت.: يوضح اإللو 07شكل رقم

كقد قسمت المعبكدات )اآللية( المصرية إلى عدة تقسيمات المتمثمة في المعبكدات الككنية، 
 المعبكدات األقاليـ، المعبكدات األجنبية .... ألخ

كلتكضيح كفيـ تقسيمات ىذه المعبكدات أكثر كضعنا جدكؿ يمثؿ شجرة انساب اآللية 
4المصرية.

                                                           
 .108ـ، ص 2004]د.د.ف[، الحضرم،  ،1أحمد محمد البربرم، السماء في الفكر المصرم القديـ، ط - 1
ت أيضا أىـ نكت: إلية السماء التي تعبرىا الشمس كؿ يـك كىي تمد الشمس كؿ صباح كالنجـك كؿ مساء كاعتبر  - 2

"أكزيرس" كبالتالي كؿ المكتى المتحديف بو، كانت عضك في تاسكع "أكف" المقدس كفي الىكت مبكر النظير األنثكم لئللو 
"نك" الماء األكلى الذم انبثؽ منو جميع اآللية. أنظر: كاليس بدج، كتاب المكتى الفرعكني، تر: فيميب عطية،]د.ط[، مكتبة 

 . 190صـ، 1988مدبكلي، القاىرة، 
 .237أحمد محمد البربرم، المرجع السابؽ، ص - 3
 .46ـ، ص1999، دار الشركؽ، ]د،ـ[، 1خرعؿ الماجدم، الديف المصريف ط - 4
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1: يوضح شجرة أنساب اآللية المصرية.08شكل رقم

                                                           
 .46خزعؿ الماجدم، الديف المصرم، المرجع السابؽ، ص - 1
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 اآللية الكونية: -1

ىي اآللية التي تسيطر عمى المظاىر الكبرل لمككف كالسماء كاألرض كالقمر 
كقد ذكرنا في شجرة اآللية كؿ ىذه اآللية مع تفاصيؿ نسميا  1الخ. كالككاكب كاليكاء ....
 كعبلقاتيا كأساطيرىا.

كتنظـ ىذه اآللية في مجاميع يسمييا المصريكف أنفسيـ )بكت( تتككف مف إعداد محددة مف 
لو أب ككني إع، فالثالكث يتككف في الغالب مف اآللية كالثالكث كالربكع كالثامكف أك التاسك 

قؿ كقد اشتيرت ثالكث المدف كاألقاليـ المصرية، كىناؾ كمف زكجة كابف يككناف في مرتبة أ
ثالكث مككنة مف أب ك زكجيف ....الخ، كمف أمثمة عمى ىذه الثالكث، ثالكث طيبة المككف 

 مف "أمكف _مكت، خنسكة". 
 كزريس، ايزيس، نفتيس،رابكع اآللية األرضية "أك 

 
 2: يوضح إيزيس وأوزيريس. 09شكل رقم 

                                                           
 .97سمير أديب، مكسكعة المصرية القديمة، المرجع السابؽ، ص - 1
]د.د.ف[، الفرعكنية الكحدانية كتعدد في مصر القديمة، تر: محمكد ماىر طو، ]د.ط[،  ديانة مصرإيريؾ ىكرنكنج،  -2

 .83ص ـ، 1998القاىرة، 
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الكاؤكسية األكلى التي ظير منيا الككف ككانت  ست" أما الثامكف مؤلؼ مف اآللية الييكلية 
 1اآللية الككنية في مصر بمثابة اآللية العالمية التي تسير العالـ كمو.

لو الشمس، ككاف "رع" أسمى إلو األرض، رع: إلو اليكاء، جب: إنكت: اآللية السماء، شك: 
 2معبكدا قكميا.اآللية كأعظميا بؿ كاف 

مس مثؿ في صكرة و الشلإامة في صكرة إنسانية كحيكانية، فنو قد مثمت اآللية العأكنجد 
 لية السماء ظيرت في ىيئة بقرة.ا  إنساف برأس صقر ك 

كيبدك أف ىذه اآللية كغيرىا مف اآللية التي تمثؿ قكل الطبيعة قد عبدت في بادئ اآلمر مف 
 3الناس إلييا أم ظؿ الككف مقرا ليا.دكف أف يككف ليا معابد يمجأ 

 
 4: يوضح السماء في ىيئة بقرة. 10شكل رقم 

                                                           
 .48خرعؿ الماجدم، الديف المصرم، المرجع السابؽ، ص - 1
 .48عماد عياش، المرجع السابؽ، ص - 2
، دار النقاش، لبناف، 1جماعة مف المختصيف، مكسكعة الحضارات القديمة )المسيرة(، تر: محمد سييؿ طقكس، ط - 3

 .393ـ، ص 2011
 .88، صمميز، مصر، ]د،س[إبراىيـ زرقانة،  حضارة مصر كالشرؽ القديـ، ]د،ط[، دار  - 4
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 آلية األقاليم : -2

" برز كعندما تـ تقسيـ البمد إلى أجزاء )أقاليـ( أطمؽ عمييا المصريكف "حسبك" أك  "نـك
إللو كقد كاف ليذا ا 1لو متميز، أك مجمكعة مف اآللية المتحالفة،إمف بيف آلية كؿ إقميـ 

 ، كظمت )آلية المدف( في مستكل قداستيا نفسو كحتى عندمامعبده الخاص كطقكسو كأعياده
لو المدينة يعتبر عند سكانيا أعظـ مف آلية  المدف إعبدت اآللية الككنية فييا ككاف 
لو المدينة في أكاخر إىك كاىب الخيرات كالنعـ، كقد ظؿ األخرل، فيك الذم خمؽ كؿ شيء ك 

رية عمى صمة كثيقة بمدينة فكاف لكاؤه ىك نفسو عمـ المدينة التي نشأت الحضارة المص
مراتب بعضيا  كانة المدينة التي يعبد فييا كلآلليةفكاف مكاف اإللو يتتبع م2عبادتيا فييا.

آلية كاحدة في كؿ ف يجتمعكا عمى يف لـ يعرفكا حتى تكحيد إقميمي بأفكؽ بعض، فالمصر 
كذلؾ طبقا لمبدأ التصنيؼ المحمي، 3لو خاص بو.إكؿ إقميـ لو محمية  إقميـ بؿ كانت آليتيـ

كالذم مف خبللو يكتسب كؿ معبكد مقرا رئيسيا ثابت لسيادتو، كيككف ىناؾ معبكد رئيسي 
 4لكؿ مدينة، ككؿ مقاطعة.

كقد بقيت العبادات  5ككانت إشارة اإلقميـ في الغالب تمثؿ إليو المحمي كربما مثمت طكاطـ،
المحمية في مصر حتى نياية الحضارة المصرية عمى ما تعرضت لو مف تغيير كتبديؿ، 

                                                           
ف يكنس ،]د.ط[،مكتبة مدبكلي لمنشر، كاالس بدج، تاريخ مصر الفرعكنية ،آلية المصرييف ،تر:محمد حسي - 1

 .125]د.ـ[،]د.س[،ص
 .49خزعؿ الماجدم، الديف المصرم، المرجع السابؽ، ص - 2
 .70صالمرجع السابؽ، إيريؾ ىكرنكنج،  - 3
 .18ص ،ـ2010القاىرة ، ،، ]د.د.ف[2المعبكدات، ط ،1ج مصرية القديمة ،الديانة ال ،عبد الحميـ نكر الديف 4
عبدكا الطكطـ كجعمكه  ية بدائية،انت عشائر المصرية القديمة استقرت في إقميـ معيف كانت تتبع عقيدة دينالطكاطـ: ك - 5
دار  ]د.ط[، حسف نعمة ،مكسكعة ميثكلكجيا كأساطير الشعكب القديمة ك معجـ اىـ المعبكدات القديمة ، :انظر. لو كقدسكهإ

 52ص ـ،1994 الفكر المبناني ،بيركت ،
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كظؿ المصريكف يتقدمكف ليا بالدعاء كالرجاء، كيتقربكف إلييا بالقرابيف حتى في العصكر 
 1التي كانت تعبد فييا اآللية الككنية.

 اآللية األجنبية: -3

كادم النيؿ مف البمداف مجاكرة عف طريؽ الحرب أك السمـ كىي اآللية التي قدمت إلى 
أك التأثيرات الركحية كالثقافية، كىي آلية كثيرة دمج بعضيا كميا مع اآللية المصرية كأخذت 
طابعا مصريا كامبل، بعضيا قديـ جدا يرتبط بالخصب كالشمس كاغمبيا يرتبط بالحرب 

دة خصكصا تمؾ التي قدمت مبكرا، مكانة كالصحراء كالقكة، ككاف لبعض ىذه اآللية الكاف
كزريس كأمكف كآتكف" كغيرىا كلكنيا أخذت كف اآللية المصرية مثبل اآللية "أعظيمة في بانثي

طابعا مصريا أصيبل فييا بعد الف عمؽ التراث المصرم كاف كفيبل بإذابتيا في نسيجو 
يكناف كالسكداف، كمنيا كقد كفدت أيضا مف سكريا كال 2اليائؿ كصبغتيا بألكانيا المحمية

"حكؿ" صكر عمى شكؿ "سفينكس" أم أبك اليكؿ، "عنانك" التي مجدىا رمسيس الثاني كىي 
"عشترتا"  3اسـ كالدتو، "بعمك" القيـ لو معبد في ممفيس "راشابك" صكر في شكؿ مقاتؿ

 4صكرت عمى شكؿ امرأة مقاتمة عمى ظير جكاد جامح كىي سيدة النيؿ.

                                                           
 .84، صالمرجع السابؽقانو كآخركف، إبراىيـ رز  - 1
 .67خزعؿ الماجدم، الديف المصرم، المرجع السابؽ، ص - 2
 .97سمير أديب ، مكسكعة المصرية القديمة، المرجع السابؽ، ص - 3
 .97حسف نعمة، المرجع السابؽ، ص - 4
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 الديانة المصرية: مظاىر -ب

 المعبودات: -1

معبكدة كمعبكد لما فييا مف  2000كثرت المعبكدات المصرية حتى تجاكزت أؿ 
المعبكدات األجنبية كاف لكؿ مدينة أك قرية إلييا الخاص بيا كما كاف لكؿ عائمة ذات شاف 

ينة في حرب إلييا، ككانت ىزيمة العائمة أك المدينة ىك ىزيمة لئللو، كما كاف انتصار المد
عبلء شأ ما يعتبر انتصار أك  1نو.تكريما كتعظيما إللييا كا 

يمكف أف تترضاىـ بالقرابيف  كنجد أف اآللية أك المعبكدات في رأل اإلنساف القديـ كالبشر
 2ليـ صفات البشر أحيانا كذلؾ.اليدايا ليـ ك  كتقدمات

ىيئات إنسانية أك حيكانية أك ككانت مئات المعبكدات التي ظيرت في العصكر التاريخية في 
نباتية كصكلجات أك رمكز بدائية في قديـ األزؿ ىي القكل المقدسة المحسكسة في الككف 

إف لـ تكف مممكسة في مظيرىا  كفي الطبيعة، كأصبحت ىذه القكل تظير بكضكح شيئا فشيئا
 3جؿ أف تككف سيمة لفيـ اإلنساف.مف أ

ؿ حيكانية بعضيا كاف في شكؿ حيكاف كامؿ )كعجؿ بأشكا كقد اتخذ المصريكف معظـ آليتيـ
كب أدرككا ما ليذه المخمكقات )الحيكانات(مف قدرة عظيمة ألنيـ خبلؿ بحثيـ الدؤ  4أبيس(،

كالبعض األخر كاف لو جسـ  5فاقت قدرتو كشاركتو قكتو اليكمي المتاح في بيئتو المحدكدة.

                                                           
 .96سمير أديب، مكسكعة الحضارة المصرية، القديمة، المرجع السابؽ، ص - 1
، ]د،ط[، دار المعرفة 2محمد بيكمي ميراف، دراسات في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ الحضارة المصرية القديمة، ج - 2

 .327ـ ،ص1984الجامعية، ]د.ـ[ ،
محمد صالح عمي ك ىكريج سكركزياف، المتحؼ المصرم، تر: محمد صالح عمي، ]د،ط[، المجمس األعمى لآلثار،  - 3

 .25القاىرة، ]د،س[، ص
 .96سمير أديب، مكسكعة الحضارة المصرية القديمة، المرجع السابؽ، ص - 4
 137إيرؾ ىكرنكنيج، المرجع السابؽ ،ص - 5
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لحيكانات بييئات البشرية، يرجع في كربما كاف تصكير تمؾ ا1إنساف كرأس حيكاف )أنكبيس(.
جكىره إلى فكرة تقريب تمؾ الييئات مف البشر، حيث الحظ المصرم أف تمؾ الحيكانات تأكؿ 

 2ك تتكالد مثؿ اإلنساف تماما، فبلبد مف أف تككف صفاتيا قريبة مف الصفات البشرية.
ليو نب مع تأنب إلى جكنجد أف عبادة المعبكدات كمنذ العصكر المبكرة مضت في مصر ج

الممكؾ كالشخصيات الحاكمة األخرل، حتى أننا يمكننا أف نعتبر أف عبادة الحكاـ الراحميف 
عف الحياة قد حازت بشكؿ أك أخر عمى نفس القدرة مف االىتماـ كالقداسة الذيف كاف لعبادة 

رض لآللية كما ىي لئلنساف ككاف عمى ، فالمصريكف تصكركا أف مصر كانت أاألرباب
الببلد تكفير ىذه اآللية كتقديسيا أينما حمت، فيـ كانكا قكما مف نكع خاص فيما سكاف 

يتصؿ بالديف، ككؿ ما يحيطو فمقد اظيركا تشبثا بالعقيدة كتحفظ في كؿ العصكر ميزىـ عف 
جميع األمـ القديمة، الكبرل، كسبب ليـ الشيرة خاصة بيف الميتميف بالديانات ليس بسبب 

نما ل عبادتيـ فقط  3.تعدد كتنكع آليتيـكا 
انو يرضى ذلؾ  يعتقد بقدرة ذلؾ العنصر، كيقدر صفاتو كبدا يتصرؼ إزاءه بما يتخيؿ

 4.اهالعنصر أك يتجنب أذ
ف اآللية ألكلـ يكف لممصرييف ديف كاحد كما لـ تكف ىناؾ كحدة زمنية أك مكانية لممعتقدات 

ك األساطير تختمؼ مف قبيمة لقبيمة كمف مقاطعة ألخرل، ففي مرحمة الجمع كالصيد عبدكا 
الحيكانات كاألسد، كالمبؤة كالحية، كالثكر، كالبقرة، كالخركؼ، كالكمب كالتمساح كجامكس 

 5...الخ، ككاف لكؿ قبيمة حيكاف معيف تعبده.
                                                           

 .96سمير أديب، مكسكعة الحضارة المصرية القديمة، المرجع السابؽ، ص - 1
 08ص ،الديف عبد النعيـ، المرجع السابؽإيناس بيي  - 2
 .25ص ،كاالس بدج، المرجع السابؽ - 3
محمد أبك المحاسف عصفكر، معالـ حضارات الشرؽ األدنى القديـ، ]د،ط[، دار النيضة العربية، لبناف، ]د،س[،  - 4

 .65ص
 .175برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ،  - 5
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حيكاف أك نبات معيف فتتخذه ليا رمزا إذ كانت بعض الجماعات مثبل تقدر بعض مميزات 
أنيا كانت تتصؼ بالقدرة بعض الكائنات ليا قدرة خارقة أك كذلؾ كجدت ىذه الجماعات إف 
ف القضاء عمى غيرىا مف كائنات، فرأت إحدل الجماعات أ عمى الخمؽ أك الثبكت كالدكاـ أك

نتاج الذرية فقدسكه كما كجدت جم اعة أخرل أف نكعا مف الثكر مثبل قادر عمى اإلخصاب كا 
ف نكع مف الشجر كرأت جماعة ثالثة بأاألشجار لو صفة الثبكت كاالستقرار فقدسكا ىذا ال

 1...المبؤة تمثؿ البطش كالقكة فقدسكىا كىكذا
ككذلؾ كاف الشعكر الغريزم بالخكؼ ك الفزع عند الحيكاف مف كؿ ما ىك مجيكؿ سببا دفع 

ؤثر في حياتو، كمف ىذا الشعكر بعينو نشأت الديانة اإلنساف إلى احتراـ كؿ القكل التي ت
التي لـ تكف إال االعتقاد المسيطر عمى ذىف اإلنساف مف أف ىناؾ قكل تحيط باإلنساف 

ف في نو كاف يعتقد في كجكدىا، ككك  أف اإلنساف لـ ير ىذه القكل إال أكتؤثر فيو، كمع 
خذ يمثميا عمى طريقتو خاصا، بؿ أ اسمامخيمتو صكرا ليا، كاخذ يعطي كبلىما شكبل معينا ك 

 2لداء.أ ااء أكفياء كمف البعض األخر أعداءالخاصة فجعؿ مف بعضيا أصدق
لجمع كالصيد إلى تمرت عبادة الحيكانات كالنباتات إلى أف انتقؿ المصريكف مف مرحمة اكاس

 3الطبيعية.تربية المكاشي إذ تطكرت ديانتيـ، كاخذكا يعبدكف الظكاىر مرحمة الزراعة ك 
 5كقد كاف لعبادة الشمس مراكز عديدة كأشكاؿ متعددة. 4المتجمية بكضكح في قرص الشمس،

                                                           
 .65محمد أبك المحاسف عصفكر، المرجع السابؽ، ص - 1
 ،، مكتبة مدبكلي لمنشر، القاىرة1طبكر كمحمد أنكر شكرم،  أدكلؼ إرماف، ديانة مصر القديمة، تر: عبد المنعـ أبك - 2

 .19ـ، ص1955
 .175برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص - 3
، األكائؿ لمنشر، 1عبد الرزاؽ رحيـ صبلؿ المكحي، العبادات في األدياف السماكية، الييكدية، المسيحية، اإلسبلـ، ط - 4

 .22ـ، ص2001دمشؽ 
 .178، المرجع السابؽ، صبرىاف الديف دلك - 5
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كلـ يتكقؼ المصريكف عف عبادة مظاىر الطبيعة أك الحيكاف فقط بؿ عبدكا أيضا الطيكر 
داتيـ، فقد اختاركا ك ة كالصقر، كلـ ينسكا النبات في معباختاركا منيا القكة كالبطش كالحدأك 
ض النباتات المكجكدة في البيئة مثؿ زىرة المكتس كقد أثرت ىذه المعبكدات في حياة بع

 1األفراد حتى صار لكؿ أسرة كلكؿ قبيمة كلكؿ إقميـ معبكد خاص.
إذ نجد أف المصريكف القدماء عبدكا قكل ك ظكاىر الطبيعة لعجزىـ مف تفسيرىا أك خكفيـ 

عبادة الحجر في الصحراء ثـ انتقمت إلى المدف  منيا ، أك محاكلتيـ االستفادة منيا، كنشأة
كعندما تطكرت الزراعة في كادم النيؿ نشأت لدل المصرييف تطكرات عف األرض المقدسة، 
فنجد الفبلح الذم يعيش عمى تمؾ األرض كيتغذل مف خيراتيا قدسيا كاعتبرىا الو األرض 

لغذاء كالحياة ا ىي التي تمنح ا)جب(، كأيضا نجده عندما شعر بأىمية المياه أخذا يعتقد أني
مف الماء كأطمؽ عمى "الو نكف" كالمطر ماء ينصب مف عيكف الو  لئلنساف كالككف نشأ
 2زيس".مف جسد كعيكف اآللية الباكية "اي الشمس )حكر( أك

كما نجدىـ قدسكا أيضا السبع ك بالغكا في تقديسو خاصة أنثاه لما عرفكا فييا مف قكة البطش 
ـ جعمكا مف الذكر رمز الفرعكف، كقدسكا إناث البقر متخذيف إياىا رمزا لؤلمكمة، كشدة الفتؾ ث

معبريف بيا عف السماء أـ الطبيعة، كقدسكا مف الطير الجكارح مثؿ النسر كالصقر كجعمكا 
 منيا رمكزا لمفرعكف لقكتيا كنيؿ مظيرىا كقدرتيا عمى االنقضاض بيف الطيكر كميا...

 3عظمة.كخ ك مكتحميقيا في السماء بش
حكاليا األثر الكبير كمنو فقد كاف لمبيئة المصرية التي تتميز بانتظاـ أمكرىا كاستقرار أ

شعر فقد كانت مظاىر الطبيعة أكؿ ما أ تفكيرىـ الديني،معتقدات المصرييف ك الكاضح في 

                                                           
ـ، 1991عبد الصبكر شاىيف، قصة الديف كالنبكة في مصر قبؿ اإلسبلـ، ]د،ط[، الزىراء لئلعبلـ، ]د،د،ف[، ]د.ـ[، - 1

 . 23ص
 .110نعيـ فرح، المرجع السابؽ، ص - 2
 .17ـ، ص2011اىرة، ، دار العمـ العربي لمنشر، الق1أحمد سكيمـ، أشير العقائد الدينية في العالـ القديـ، ط - 3
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 المصرم بكجكد اآللية، مثمو في ذلؾ الكقت مثؿ الشعكب األخرل القديمة، فكانت الطبيعة
، كصارت مظاىر اإلليية األكلى في نظره ىي القكة أكؿ مؤشر مبكر في عقؿ اإلنساف

 1المسيطرة عمى العالـ المادم.
يا عقائدم خاص باإللو الخالؽ كما كقد كانت الديانة المصرية تنقسـ إلى قسميف: جزء من

ير مادم نعـ بو عمى البشر مف نعيـ، كجزء خاص بخرافات حاكميا الكينة في محاكلة لتفسأ
 2لبعض مظاىر الطبيعة أك بعض األمكر التي عجزكا عف إدراكيا.

كلـ يكف لممصرييف )ديف كتاب( كما ىك الحاؿ في األدياف السماكية، بؿ لـ يكف ليـ كتاب 
مقدس، كاف كانت ليـ كتابة مقدسة تحفظ في )بيت الكتابات المقدسة( كيدكر محكر عبادتيـ 

 3النذكر.ف احتفاالت كمف تقديـ القرابيف ك ليا محكؿ اآللية ك طقكسيا كما يقاـ 
ميا كبذلؾ فقد كانت لمديانة في مصر أىمية كبرل، فقد اعتقد المصريكف أف ببلدىـ حك

ف ممككيـ قد كرثكا عنيـ عركشيـ ككاجباتيـ، فكانكا مف آلية ، كأاآللية في عصكرىا األكلى
اف لمديف في حياة المصرييف كك ك أبناء آلية، كلذلؾ كانت الحككمة ذات طابع ديني قكل،

 4ثر كبير حؽ لقد عرؼ عنيـ في عصكرىـ المتأخرة أنيـ أكثر األمـ تدينا.عامة أ
، التي ىي مجمكعة محددة مف   كالديانة المصرية تختمؼ عف الديانات المعركفة اليـك

يست المعتقدات تربط  بعضيا ببعض، كاإليماف التاـ بيا ىك اعتناقيا، فالديانة المصرية ل
     فعمية لآللية المالكيف شرعا ألرضمجمكعة مف المعتقدات، بؿ ىي في جكىرىا العبادة ال

 

                                                           
 .37ـ، ص1956جيمس ىنرم برستد، فجر الضمير، تر: سميـ حسف، ]د،ط[، ]د،د،ف[، القاىرة،  - 1
 .09محمد الخطيب، المرجع السابؽ، ص - 2
 .22ص ،المرجع السابؽ عبد الرزاؽ رحيـ صبلؿ المكحى، - 3
 .83ص المرجع السابؽ،إبراىيـ رزقانة كآخركف،  - 4
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 1.2ع ليذه العبادة الممكؾ، كىيأ ليا الكينة األساطيرمصر، كشر   

 ث والخمود:عقيدة البع -2

ث كالخمكد في مصر، شأنيا شأف كثير مف مظاىر الحضارة نشأت عقيدة البع
البيئة الطبيعية فقد رأل المصرم األكؿ الشمس تشرؽ في الصباح كتختفي المصرية بتأثير 
ل النيؿ أر ال تكاد تغرب حتى تعكد إلى الشركؽ في صباح اليكـ التالي، ك  في المساء كلكنيا

ل النبات ينمك كيذبؿ ثـ يعكد أر فيض مرة أخرل في العالـ التالي ك يفيض ثـ يفيض ثـ يعكد لي
لمف يتأمؿ فييا بالحياة كالمكت  اىر الطبيعة تكحيكىكذا كانت مظلمنمك في المكسـ التالي، 

 ث.بالحياة مرة أخرل أم لماشية البع ثـ
لـ  ،كالحقيقة التي يجب أف يبلحظيا كؿ دارس لمحضارة المصرية ىي ىذه الظكاىر الطبيعية

صؿ سكاف ىذه الببلد في تكف ظكاىر طبيعية مشتركة بيف مصر كسائر ببلد العالـ كلـ ي
 3ث كالخمكد بنفس القكة كالعمؽ كما كاف الحاؿ في مصر الفرعكنية.عقيدة البع

ث كالخمكد كالجنة في اآلخرة يرجع إلى ما اتصفت السبب في إيماف المصرم بفكرة البعأما 
مف التكافؽ كالتكامؿ  عمى النقيض مف الطبيعة  العراقيةبو عناصر الطبيعة المصرية، 

لدل المصرم األكؿ فإف عناصر الطبيعة في ببلده كعمى رأسيا  انطباعامما ترؾ  كاالتساؽ
الشمس كالنيؿ تتضافر لصالحو فكاف تأثيرىا عميو إيجابيا أم يغمب عميو جانب الحب 

                                                           
األساطير: القصص التي تختص باآللية كأفعاليـ كمغامراتيـ حيث لـ يكف اإلنساف يبحث عف اآللية ذاتيا، كلكف  - 1

بكصفيا القكم الغيبية التي تسيطر عمى الظكاىر الككنية كتنظميا. أنظر: كاـر محمكد عبد العزيز، أساطير العالـ القديـ، 
 .26ـ، ص2007، مكتبة النافذة، الجيزة، 1ط
 .153نجيب ميخائيؿ إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص - 2
عبد المنعـ عبد الحميـ كحسيف الشيخ، الديف كالفف في مصر القديمة، ]د،ط[، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 3

 .40ـ، ص2015
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ة ذلؾ أيضا عمى األساطير المصرية كخاص كانعكسكاالمتناف  عمى جانب الخكؼ كالرىبة 
 1.اآلليةذه لنفسو كعبلقتو بي عمى آلية الككف كعف نظرة المصرل

 ب بؿ شمؿ عامة أفراد الشعب المصرمكلـ يقتصر اإليماف بالخمكد عمى الممكؾ فحس
 2القديـ.

ث عند المصرييف القدماء مف تأمؿ الطبيعة ... فالشمس تغيب في غرب كقد أتت فكرة البع
الكادم لكي تطمع مف شرقو كيككف الصباح كالنيار كالحياة ... ككذلؾ القمر يختفي في 

ء ليعكد مرة أخرل ... كحتى نير النيؿ نفسو ما يكاد ماؤه ينقص حتى يعكد كيفيض السما
لمظاىر تدعكا محصكليا ليزرعيا مرة أخرل... ككؿ ىذه اإنساف كاألرض الزراعية يحصد 

 3ث.إلى التفكير في البع
في يا أكزير النيؿ، يحيا النبات كمو بعد مكتيا فإف فالمصريكف يعتقدكف أنو إذا أمكف أف يح

يعكد إلى الحياة بعد مكتو، كيعتقدكف أيضا أف الجسـ تسكنو صكرة  أفمقدكر اإلنساف ىنا 
كما تسكنو أيضا ركح تقدـ فيو إقامة الطائر الذم  -الكا–أخرل مصغرة منو تسمى القرينة 

تبقى بعد ظاىرة  –الجسـ كالقرينة كالركح  –يرفرؼ بيف األشجار، كىذه الثبلثة مجتمعة 
 4المكت.

مكد لدرجة أف د كاف لدل المصرم القديـ إيماف كبير عف الحياة بعد المكت، كاعتقد بالخكلق
فبل يكجد شعب قديـ أك  االعتقادة كعمـ كفف، كاف أثرا مف آثار ىذا كؿ مف أنتجو مف فكر 

حديث بيف شعكب العالـ احتمت في نفسو فكرة الحياة بعد المكت المكانة العظيمة التي 
                                                           

 .44، صالسابؽالمرجع  - 1
ـ، 2015دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  أحمد أميف سميـ، دراسة في الفكر الديني في مصر الفرعكنية، ]د،ط[، - 2

 .225ص
 .18أحمد سكيمـ، المرجع السابؽ، ص - 3
يريؿ ديكرانت، قصة الحضارة الشرؽ األدنى، ج - 4 ، تر: محمد بدراف،]د،ط[ ، دار الجيؿ، بيركت، ]د،س[، 2كؿ، كا 
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، كربما كانت  قكة ىذا اإليماف بالحياة بعد المكت ـشعب المصرم القدياحتمتيا في نفس ال
ىي التي دعمت الديانة المصرية كجعمتيا تبقى قائمة في إحدل صكرىا المتأخرة في القرف 

 1السادس الميبلدم.
ث ككأف لمطبيعة المصرية أثر كبير في مصريكف القدماء بخمكد الركح  كالبعحيث آمف ال

ة بينيـ منذ أقدـ األزمنة فالنيؿ معمميـ األكؿ، كحياة اإلنساف في ظنيـ ال رسكخ تمؾ العقيد
يمكف أف تنفصؿ عف كؿ الظكاىر مف حكليـ،  كلـ يكف المصرم القديـ ليقتنع ابدنا بأف حياة 
نما اعتبر المكت نياية مرحمة مؤقتة كبداية مرحمة حياة خالدة  المرء تنتيي إلى األبد بالكفاة كا 

 2ركح إلى الجسد ليحيا إلى األبد.تعكد فييا ال
ككانت العقيدة المصرية تنص عمى أف الميت سيبعث إلى حياة كأف لو نكعا خاصا مف 

الخمكد فكرة مطكية في طّيات العصكر الحجرية »، حيث قالت أبكار السقاؼ 3الحياة في قبره
فعمى ىيئة كعقيدة صاحبت العقؿ، كالعقؿ بالقرب مف نياية العصر الحجرم الحديث كليد 

 4«الكليد.
كمف أجؿ ذلؾ زكد الميت منذ أقدـ العصكر بكؿ الضركريات التي يحتاج إلييا في العالـ 
اآلخر، كبذؿ القدماء عناية فائقة لحفظ الجسد بتحنيطو كحفظو في مقابر حصينة كصنعكا 

 5التماثيؿ لصاحبو عمى شاكمو زيادة في الحذر كليتجنبكا عدكاف الزماف.
                                                           

 .78سعيد مراد، المرجع السابؽ، ص - 1
القديـ، في حياتو كأعتقد أيضا أف كؿ إنساف يمنح ىذا الكا عند مكلده بأمر اإللو "رع" قكة خاصة تبلـز المصرم «: الكا»

كالمصرم القديـ مادامت معو الكا فإنو يظؿ حي يرزؽ، كىي ليست مرئية، فيي تشبو الشخص نفسو كليا أسماء عديدة 
ضارة المصرية القديمة، المرجع السابؽ، "قريف" ، النفس" ك"اإلدراؾ" ك"الشخصية" ... إلخ .أنظر: سمير أديب مكسكعة الح

 .666ص
 .53ـ، ص1992محمد إبراىيـ بكر، صفحات مشرقة مف تاريخ مصر القديـ، ]د،ط[، ىيئة اآلثار المصرية، القاىرة،  - 2
 .57حسف سعد ا، مف أسرار الفراعنة، ]د،ط[، ]د،د،ف[، القاىرة، ]د،س[، ص - 3
 .49يمة، تؽ: مصطفى، ]د،ط[، ]د،د،ف[، ]د،س[، صأبكار السقاؼ، الديف في مصر القد - 4
 .53محمد إبراىيـ بكر، المرجع السابؽ، ص - 5
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دفف الجثث منحنية كراقدة عمى جنبيا كما لك كانت نائمة أك منتظرة عكدة كقد كاف يتـ 
الميبلد مرة أخرل كما أف دفف بعض األشياء كاألدكات الدنيكية مع الميت يدؿ بشكؿ قاطع 

الحياة في الدار اآلخرة ال تختمؼ كثيرا عف الحياة األكلى حيث  أفعمى أنيـ كانكا يتكقعكف 
 1رض.كانكا يعيشكف عمى كجو األ

 
 2: يوضح دفن الجثة منحنية. 11شكل رقم 

لممكتى أعياد يذكرىـ األحياء فييا كيحممكف إلى قبكرىـ كثيرا مف ألكاف الطعاـ  أفكما 
كىـ يرتدكف أفخر الثياب ككانت العقيدة المصرية  كيغنكفكالشراب ... ثـ يميكف كيمرحكف 

تستطيع أف تغادر القبر كتعكد إليو في ىيئة الطير... كأركاح  مكتىأركاح ال أفأيضا تقكؿ 
الفراعيف كانت تستقر بيف نجـك السماء ثـ تيبط منيا في ىيئة الطير لتزكر الجسد في قبره 
أسفؿ األرض، أما الممكؾ المصريكف فبل يغادركف عرش الفانية إال يتربعكا فكؽ عرش 

 3الباقية.
                                                           

 .59سيريؿ ألدريد، المرجع السابؽ، ص - 1
 .62المرجع نفسو، ص - 2
 .18أحمد سكيمـ، المرجع السابؽ، ص - 3
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 تاج إليوركحو في العالـ اآلخر يح أكأف الميت  أيضاتقدكف كما كانكا المصريكف القدماء يع
األحياء في ىذه الدنيا مف طعاـ كشراب كأف ما يقدـ  مف ذلؾ في الدنيا قربانا عمى أركاح 

ـ القرابيف مف طعاـ تككف ركح في أشد األلـ إذا لـ تقداألمكات يفيدىـ في اآلخرة كلذلؾ 
 1ي الدنيا.كشراب كما إلى ذلؾ مف مطاعـ األحياء ف

حياة حقيقية بعد المكت، كقد كصفكا المكت في  سيحيىالمصريكف أف اإلنساف  أعتقدكما 
مثؿ النقاىة بعد المرض فالمكت لـ يكف في نظرىـ سكل خطكة أك مرحمة  بأنونصكصيـ 

إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى المصرييف القدماء كانكا  االعتقادتمييا خطكة أخرل، كىذا 
حياة أخرل يبرأ فييا اإلنساف مف كؿ مشاكؿ الدنيا كأمراضيا المعنكية كينعـ  يعتقدكف في

 2بحياة النقاىة بعد رحيمو عف حياة الدنيا.
فقد اعتقد المصريكف أنو البد مف حياة أخرل فييا النعيـ القيـ لؤلخيار كالعذاب األليـ لؤلشرار 

حساب ككانكا يحسبكف ىذه ثـ إنو قيؿ أف يصؿ الميت إلى الثكاب كالعقاب البد مف ال
عمى التكابيت رسـ محكمة كمحاكمة كميزاف تتألؼ  3المحاسبة فيصفكف ليا في كتاب المكتى

نفسو مدير دفف المكتى « أكزيرس»ىذه المحكمة مف إثنيف كأربعيف قاضيا مف آلية يرأسيا 
األخرل  كدليميـ في الدار اآلخرة، كأخذ قمبو فكضعو في إحدل كفتي ميزاف ككضع في الكفة

كت" بجانب الميزاف حتحتمثاؿ اآللية "معات" آلية الحقيقة كالعدؿ، أك ريشتيا ثـ كقؼ اإللو "

                                                           
، ]د،ط[، مكتبة الفرابي لمنشر، أدلب، يسيد محمد سعيد حبيض، اليـك اآلخر في األدياف السماكية كالديانات القديمة - 1

 .31]د،س[، ص
، ]د،ط[، تؽ: 2جرمضاف عبده عمي، حضارة مصر القديمة منذ أقدـ العصكر حتى نياية عصكر األسرات الكطنية،  - 2

 .289ص كزارة الثقافة، المجمس األعمى لآلثار، ]د،ـ[، ]د،س[، ،زاىي حكرس
كتاب المكتى: نصكص دينية استخدمت كثيرا في الدكلة الحديثة كتتضمف مجمكعة مف الصمكات كالتمائـ كالتعاكيذ  - 3

مختار  تر: انظر: كليـ.ىد. بيؾ، فنكف الرسـ عند قدماء المصرييف، كالرقيات السحرية التي تتبع الركح في العالـ اآلخر.
 .51رة،]د.س[ ،ص، القاى،الدار المصرية المبنانية1يقي ،طالسك 
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سجؿ يدكف فيو نتيجة الميزاف ثـ  ليسرلكىك إلو الحكمة كالعمـ، كفي يده اليمنى قمـ كفي يده 
 1يرفعيا إلى "أكزيرس" كيقؼ بالقرب مف "تكت"

مف نادل بخمكد الركح بعد المكت كأكؿ مف حذر مف ارتكاب  أكؿفيعتبر المصريكف 
المعاصي التي تسبب لمميت الفناء بعد المكت أك دخكؿ الجحيـ كما أنيـ أكؿ مف تخيمكا 
محكمة لممكتى يحاسب فييا اإلنساف عف أعمالو التي قاـ بيا كفييا يقرر البقاء األبدم في 

 2السماء لمطيبيف كاألخيار.
يكف القدماء لئلنساف مقكمات عدة، طبيعية، كمكتسبة، أىميا، سعبعة كقد افترض المصر 

 كاسـنفس فاعمة )كا(،  أككىي جسـ مادم )خت(، كقمب مدرؾ )إب(، كطاقة أك فاعمية 
معنكم )رف(، كظؿ مبلـز )شكت( كركح خالد تسرم في الظاىر كالباطف )با(، كنكرانية 

نو ال أنيا بعد كفاتو إذا كاف صالحا، كاعتقدكا شفافة )أخ(، كتشتد صمة باالثنتيف األخيرتيف م
 3كؿ ىذه المقكمات. باجتماعه إال ابقاء لممرء في آخر 

كيؤيد ما ذىبنا إليو أف قدماء المصرييف لـ يككنكا يحسبكف المكت شيئا مخيفا مجيكؿ 
 4العاقبة، بؿ ىك لشدة إيمانيـ بالبعث كالخمكد، شيء مريح طيب بؿ جميؿ جدا.

تنتقؿ بعد المكت إلى  كأنياالمصرييف أكؿ مف قالكا "إف  ركح اإلنساف خالدة ؾ كانكا كبذل
كائف آخر "كىذا ىك التقمص أك التناسخ كىكذا فسرت ظاىرة التشابو بيف البشر في الشكؿ 

المصريكف أف الركح تدكر متقمصة مف شخص إلى شخص إلى أف  اعتقدأك الطبع، كقد 
د بعدىا إلى أف تكمؿ دكرتيا كىي ثبلث آالؼ سنة تكمؿ دكرتيا كىي ثبلث آالؼ سنة تعك 

 تعكد بعدىا إلى جسـ اإلنساف نفسو، عمى الرغـ مف نفي كجكد ىذه النظرية مف قبؿ بعض

                                                           
 .31يسيد محمد سعيد حبيض، المرجع السابؽ، ص - 1
 .98سمير أديب، مكسكعة الحضارة المصرية القديمة، المرجع السابؽ، ص - 2
 .48، ]د،ط[، مكتبة المصرية، القاىرة، ]د،س[، ص1عبد العزيز صالح، الشرؽ األدنى القديـ مصر كالعراؽ، ج - 3
 .451ـ، ص1990، ]د،ط[، دار الجماىرية، مصراتة،  2العربية، المجمدعمي فيمي خشيـ، آلية مصر  - 4
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د أثر في النصكص الدينية كال في كتاب المكتى ليذه الباحثيف الذيف قالكا بأنو لـ يج
 1اإلعتقادات.

 الطقوس والعادات:-3

ظير طيب لقد كاف لمحياة البسيطة كالمستقرة التي كاف يعيشيا اإلنساف المصرم، أثر 
بكضكح في الطقكس كالشعائر الدينية ، كانت الطقكس الدينية تؤدم بشكؿ ىادئ كرزيف، 

، فيقدمكف لو  احتراموكعكمؿ اإللو معاممة الرجؿ القكم الذم يسعى الكؿ إلى تأكيد مظاىر 
لزىكر كالمبلبس كالحمي كيشيدكف لو مسكنا يحرصكف عمى نظافتو يشيع المأكؿ كالمشارب، كا

فيو مف عبؽ البحكر ككاإللو سير لكؿ ىذا فيعرض الناس بركاتو عف كؿ ىذه األعماؿ، 
كساد ىذه الطقكس البساطة كالكماؿ، كلكنيا تضاعفت بمركر الزمف حتى كصمت في آخر 

إلى طقكس الديانة المصرية كما يحيط  األمر إلى أبعد الحدكد، كنتج عف ذلؾ أف أضيفت
بيا مف حفبلت كعادات مختمفة كثيرا مف المستحدثات التي انتيت بأف قمبت الديانة المصرية 
رأسا عمى عقب، لقد حدث اندماج بيف الطقكس المصرية كبيف العدد مف الطقكس الدينية 

 2لمشعكب المجاكرة.

 طقوس الصيام:* 

تقربكف بيا مف أركاح األمكات كيعتقدكف أف صياـ كعرفكا الصياـ كفريضة دينية ي
األحياء يرضي المكتى لحرمانيـ مف طعاـ الدنيا كىك في الكقت نفسو تضامف معيـ، كالـز 
صياميـ طقكس عبادة اآللية، كخاصة )أكزكريس( إلى جانب أدائيـ فركض الصبلة كالحج 

                                                           
 .68ـ، ص1998، دار األمؿ لمنشر، القاىرة، 1أسامة حسف، مصر الفرعكنية، ط - 1
 .75سعيد مراد، المرجع السابؽ، ص - 2
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حديد نكع الصياـ ، أك الطعاـ كتقديـ القرابيف، كقد أدت الظركؼ الطارئة دكرىا في فرض كت
 المحّمؿ أك ما عّدكه فرضا، أك نافمة.

كعميو يعرؼ الصياـ لدييـ بأنو فريضة دينية يتقربكف بيا إلى اإللو، أك أركاح المكتى 
ممزكجة بشيء مف الطقكس المبيمة التي رسميا الكينة، كصياميـ نكعاف: صياـ الكينة 

 1كصياـ الشعب.

 الصالة:* 

طقسا دينيا يقـك بو اإلنساف العادم كالكاىف كالممؾ ككانت تؤدل كفؽ كانت الصبلة 
كف كؿ تمثاؿ تماثيؿ اآللية، كلـ ي أكضاع منكعة كالرككع كالسجكد كالكقكؼ بخشكع أماـ

يمثؿ اإللو، فقد كانت ىذه التماثيؿ تعتبر نسخا مف تمثاؿ أصيؿ كاف يحتفظ بو في قدس 
قد كاف الممؾ كبعض ذا التمثاؿ أمرا يسيرا لمناس فة ىاألقداس في المعبد ، كلـ تكف رؤي

الكينة مف ذكم الرتبة العالية ىـ الذيف يسمح ليـ كؿ صباح مشاىدتو كالصبلة بيف يديو، 
ككاف الممؾ أك الكاىف يصمي كذراعاه مسدلتاف عمى جانب جسمو، أك في كضعية السجكد 

 2يات العالـ األربع.أك الرككع كىك يكرر الصبلة أربع مرات لتبمغ زكايا أك ج

 :والتحنيطومن العادات: الدفن * 

يحدث البكاء عمى الميت كدفنو عمى النحك التالي إذا مات الرجؿ في البيت ككاف لو 
أك كجيو باألكساخ كمف ثـ يترككف الميت في  راـ فإف جميع النساء يدىنكف رأسوبعض اإلحت

البيت كتطكؼ النساء في المدينة ينطقف بصكت عاؿ كينضـ إلييف كؿ النساء التي تربطف 

                                                           
اليندكسية، البكذية،  عبد الرزاؽ رحيـ صبلؿ المكحي، العبادات في الديانات القديمة المصرية، العراقية، الركمانية، - 1

 .23الصينية، الزاردشتية الصائية، المرجع السابؽ، ص
 .258خرعؿ الماجدم، المرجع السابؽ، ص - 2
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بعبلقة قربى مع الميت، ك مف جية أخرل يضرب الرجاؿ صدكرىـ  كينطقكف بصكت مرتفع 
 كبعد ذلؾ تنقؿ الجثة إلى التحنيط.

و ىي مينة التحنيط كعندما ينقمكف جثة الميت إلى كقد كضع معمـ خاص حيث أف كظيفت
 كبيذهالمحنطيف ثـ يبدأ المعمـ بتحنيطو بداية يستخرجكف المخ عبر فتحة األنؼ بأداة حديدية 

الطريقة يستخرجكف جزء مف المخ، كالجزء اآلخر بطريقة الحؽ، بكاسطة عقاقير مذيبة، كمف 
بطف، كينظفكف جكؼ البطف مف الداخؿ ثـ يعممكف حجرا إثيكبيا حادا لعمؿ فتحة في ال

كبعدىا يضعكف  1كيغسمكنو بغمر التمر، كبعدىا يقـك المعمـ بفركو كتنظيفو بمكاد عطرية،
يكما في النطركف، كبعد إنقضاء المدة يغسمكف الجثة كيمفكنيا بضمادات  40الجثة لمدة 

  2خشبي.مقطعة مف شرائط قماش كيدىنكنيا بصبغ ثـ يضعكف الجثة في التابكت 
كبذلؾ يتضح أف المصرييف آمنكا بالمكت مثؿ ما آمنكا بعكدة الركح كعكدة الحياة مرة أخرل 
إلى المتكفي، كلذا حافظكا عمى أجسادىـ كعمى مبلمح الكجو حتى تتعرؼ عمييا الركح عندما 
تعكد إلييا مرة أخرل كتتقمصيا، األمؿ في تجديد الحياة مبنيا عمى القكة الفعالة في فف 

 3.4لتحنيطا
 

                                                           
ـ، 2009، دار الفكر، عماف، 1ثقافة، ط -يرأساط -ديف–م، ؼ، راؾ، أساطير مصر القديمة الشرؽ القديـ  - 1

 .292ص
 .18حسف سعد ا، مف أسرار الفراعنة في الطب، ]د،ط[، ]د،د،ف[، القاىرة، ]د،س[، ص - 2
التحنيط : كممة عربية إشتقت مف كممة "الحنكط" كىي مكاد الحفظ التي كانت ليا خاصية عطرية كاستخدميا المحنط  - 3

جسد مثؿ العنبر كالمسؾ كالكافكر، كمف كممة الحنكط فإف لفظة "الحانكطي" كىك الشخص الذم العربي في دىف النعش كال
،جامعة دكر الثقافية، القاىرة،  1يقـك بدىف النعش كالجسد. أنظر: أحمد صالح، التحنيط فمسفة الخمكد في مصر القديمة، ط

 .17ـ، ص2000
 .67ـ، ص1999كتبة مديكلي، القاىرة، ، م2كم، تاريخ تكت غنج آمكف، محرر مصر العظيـ، ط - 4
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 1.يمثل مراحل عممية التحنيط وطرقيا : 12 رقم الشكل

                                                           
 .292أحمد أميف سميـ، دراسة في الفكر الديني في مصر الفرعكنية، المرجع السابؽ، ص - 1
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 نماذج من اآللية:-ج

 إلو آمون:* 

 . ىيئة رجؿ يمبس تاج تعمكه ريشتاف عرؼ بمعنى اإللو )الخفي( كيظير عمى
كيتخذ شكؿ اإللو )ميف( في كثير مف األحياف كذلؾ مثؿ عمى صكرة الكبش أك اإلكزة كأكؿ 
ما ظيرت عبادتو كانت  في إقميـ طيبة كيعد أحد أعضاء تامكف األشكمنيف ثـ أصبح 

بح الحديثة كلقب )بممؾ اآللية( كاندمج مع كبار اآللية فأص لئلمبراطكريةالمعبكد الرسمي 
 1كـ(.ف( ك)أمكف خنرع( ك)أمكف مي-)آمكف

 
 2: إلو آمون. 13شكل رقم 

                                                           
 .224، صالسابؽالمرجع  - 1
 .43ياركسبلؼ تشرني، المرجع السابؽ، ص  - 2
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كما كاف المعبكد آمكف في بادئ األمر معبكدا محاربا  1كىك يمثؿ إلو الرياح كأنفاس الحياة.
كلكنو فيما بعد أخذ يصؼ نفسو بصفة دنيكية كيمتزج باإللو )رع( كمية، كمف ثـ أصبح 

 2رع(.-يسمى)أمكف
ريكف غمار التحرير ضد اليكسكس إذ خاض المص ككصؿ آمكف إلى مكانة ممتازة منذ حرب

 3أصبح منذ ذلؾ الكقت مانح النصر كالببلد األجنبية البنو الفرعكف.ىذه الحرب تحت لكائو ك 

 إلو نفتيس:* 

ة ، كما لعبت دكرا بارزا في الديانة المصريبكدة مف أىـ معبكدات مصر القديمةمع
ي تاسكع>>ىييكبكليس<< كما <عضك ف، كانت >>نفتيس<خاصة فيما يتعمؽ بالعالـ اآلخر

 حدل المعبكدات الحاميات إلى جانب مساعدتيا في حماية المعبكد >>أكزير<<تعتبر ا
إنتشرت عبادتيا في مناطؽ كثيرة مف مف مصر ككاف ليا مكانة خاصة في مصر القديمة 

كثير ، كىك ما نجو في كثير مف المناظر كعمى المتكفيخاصة لما ليا مف دكر في حماية 
 4مف التكابت مثؿ تابكت >>رمسيس الثالث<<

، كعرؼ كحدىا أبدا، حزنت بشدة عمى أكزيركأكزير زكجة ست لـ تعبد  كنفتيس أخت إزيس
ىدة المحاكمة فضؿ تعبير عف الحزف في الشعر المصرم في مشاأبأدؽ ك نكاحيا مع أكزيس

سيا العبلمة الخاصة أىيئة أنثى يعمك ر فقد تصكر غالبا في  5كزيرتقؼ ىي كأيزيس خمؼ أ

                                                           
ـ، 2005، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، 1ركبرت آرمكار، آلية مصر القديمة كأساطيرىا، تر: مرة الفقي، ط - 1

 .142ص
 .231ياركسبلؼ تشرني، المرجع السابؽ، ص - 2
 .109أحمد أميف سميـ، دراسة في الفكر الديني في مصر الفرعكنية، المرجع السابؽ، ص - 3
 .06ـ، ص2017، مجمة الحضارة، المصرية، العدد أربعيف، 5ت المصرية القديمة، جنزيو سميماف، المعبكدا - 4
 .149ركبرت أرمكار، المرجع السابؽ، ص - 5
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بيا كما في العصكر التالية، كأحيانا تصكر كىي قابضة بإحدل يدييا عمى ثعابيف كعقارب 
 كفي األخرل رمكز كصمجانات الحامية.

لقرابيف كأحيانا تصكر في ىا صكرت في ىيئة امرأة داخؿ شجرة كتحمؿ في يدييا ادكنادرا نج
 1تصكر في ىيئة سمكة.أة برأس ككبرل تنفث السـ كأحيانا ىيئة إمر 

 
 2: يوضح اإللية نفتيس. 14شكل رقم 

 osrrisوزوريساإللو أ* 

<< إلو الخصكبة الذم عبده المصريكف القدماء عمى ىذا Osiris>>كزريسىك اإللو أ
األساس كىك صاحب األسطكرة الدينية الشعبية التي سادت أرجاء مصر بمختمؼ صكرىا 

                                                           
 .07نزيو سميماف، المرجع السابؽ، ص - 1
 .07المرجع نفسو، ص - 2
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اإللية >>أيزيس<< التي  أحبتو كتزكجتو كأنجبت منو  كتفاصيميا حيث كانت بداية مع أختو
غير اإللو >>ست<< األخ الثاني ليا كاف يكد أف تككف >>إيزيس<< اإللو >>حكرس<<

الزكجة الخالصة لو ، فقاـ بقتؿ >>أكزيس<< كمزؽ جسده كأطرافو إلى قطع صغيرة بعثرىا 
حدث لزكجيا أصابيا  أرض مصر كعندما عممت >>إيزيس<< بما أرجاءكنثرىا عمى كافة 

الذىكؿ فمـ تجد أماميا غير إخفاء إبنيا>>حكرس<< عف أعيف >>ست<< ثـ طافت أرض 
عادتو كنجحت في ذلؾ فعبل.  مصر كميا لتجمع أجزاء أكزكريس كا 

ذا كانت نشأة عبادة أ كزكريس غامضة كغير معركفة عمى كجو التحديد إال أف المؤكد أف كا 
بؿ التاريخ كقد كرد اسمو بعد ذلؾ في متكف األىراـ عمى عبادتو قد عرفت منذ عصكر ما ق

عبادتو قد  أفالمؤكد أيضا  أفشكؿ العيف كالمقعد حيث كاف يرمز إليو ىيركغميفيا بذلؾ كما 
ازدىرت في زمف األسرات في كثير مف األماكف مف المدف المصرية القديمة مثؿ 

 1يدكس<< التي اعتبرت أىـ مركز لعبادتو.ب>>أ
كما قالت األساطير القديمة عنو أنو كاف في األصؿ إليا زراعيا قدـ إلى مصر في شكؿ  

قديمة قصتو ، قدـ اإللو >>أكزكريس<< ل، كتحكى األسطكرة اأك سكريةإنساف قاـ مف ليبيا 
 2كزكجتو >>إيزيس<< عند ىبكطيما في صكرة سبر بالقرب مف مدينة طيبة.

لممكتى كتمثؿ في صكرة رجؿ بدكف أطراؼ ككاف يمبس  كقد أعتبر اإللو >>أكزكريس<< إليا
التاج األبيض أك تاج >>األنؼ<< فكؽ رأسو كيقبض بيمينو عمى عصا الراعي كبيساره 

 3عمى عصا >>غنج<<

                                                           
ديمة، رسالة مقدمة لنيؿ درجة نيى محمكد نايؿ، الدالالت الرمزية كالقيـ الفنية لتيجاف اآللية في النقكش المصرية الق - 1

الماجستير في التربية الفنية،باشراؼ محسف محمد عطية كعبد الغفار شديد، قسـ النقد كالتذكؽ الفني، جامعة حمكاف، حمكاف، 
 (.41)شكؿ  87ـ، ص2003

 .26لطفي كحيد، أشير الديانات في التاريخ، ]د،ط[، مكتبة معركؼ، القاىرة، ]د،س[، ص - 2
 .225المرجع السابؽ، ص ؼ نشرني،يا ركسبل - 3
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 1اإللو أوزيريس. :15شكل رقم 

 اإللو حتحور* 

العميا ككانت تمثؿ  «األـ»إلية ليا كظائؼ كاختصاصات متعددة أىميا اعتبارىا 
أحيانا في صكرة بقرة أك في صكرة امرأة برأس بقرة أك بصكرة إمراة ليا آذاف بقرة كعظماء 

أك بيت حكر. إف اإللية حتحكر أخذت شيرة  2رأس مقرف، كاسميا معناه >>بيت حكرس<<
تأسيس حيث مثمت عمى قمة لكحة لكاسعة منذ عصكر مما قبؿ األسرات، ككذا منذ عصر ا

الممؾ نعرمر كأيضا عمى حزاـ الممؾ المصكر في المكحة نفسيا، كيرجع إسـ بيت حكر إلى 
الذم يحمؽ في السماء أما صكرة اإللية التي  رتمؾ النظرية القديمة الخاصة بالصقر حك 

تمثميا بقرني بقرة كأذنييا تمثميا برأس بقرة كاممة فيي ترجع إلى العقيدةالتي صكرت السماء 
ة ، كذكرت اإللية حتحكر بمقب >>سيدة السماء<< في عصر التأسيس كعف عمى ىيئة بقر 

                                                           
 .7نزيو سميماف، المرجع السابؽ، ص - 1
 .52كليـ ىد،بيؾ، المرجع السابؽ، ص - 2
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أماكف عبادة اآللية حتحكر فيي عديدة منيا ذندرت حيث معبدىا الكبير كسميت ىناؾ 
قاطبة كابنة رع  كعيف شمس كسيدة السماء كسيدة اآللية >>حتحكر العظيمة<< كسيدة دندرة

 التي ال شبيو ليا.
حكر بدكرىا الميـ الذم يجعؿ منيا ذلؾ المكاف الذم تختفي فيو حتكما احتفظت اإللية 

تي تقؼ كراء جبؿ عاؿ لشمس المساء، كىذا ىك السبب في أنيا أصبحت إلية الغرب ا
 1يخمكا العالـ السفمي. أفكتسمح لمشمس كالمكتى 

مركزيف  2حتحكر كانت إلية الجماؿ كالقكة كالمكسيقى كالرقص ككانت ندرة كىميكبكليس
 3سيف لعبادتيا.رئي

تجمب الدمار لكؿ آعدائو كقد نجدىا في طيبة "عبر رع "كليا الصفات المميزة لؤلـ بإعتبارىا 
صيتيا المستقمة كلكنيا في إيزيس إلية الفرعكف كتفقدىا شخكخاصة في كادم الممكؾ تندمج 

 4تكتسب دكرا جديا كسيدة الغرب كبالتالي مممكة المكتى.

                                                           
 .144ـ، ص2004، ]د،د،ف[، ]د،ـ[، 1أحمد محمد البربرم، السماء في الفكر المصرم القديـ، ط - 1
ىميكبكليس: ىك االسـ اإلغريقي "إيكنك" مدينة الشمس كتقع جنكب الدلتا، كىي ميد كافة اآللية كسادة بيا عبادة  - 2

" "رع"، ثـ بعد ذلؾ اآللية اإلغريؽ ىميكس عمى أسرار الفكر المصرم القديـ، كفييا  الشمس، في البداية مف خبلؿ "أتـك
أصميـ كمنبتيـ، كقد أقيمت فييا معابد. أنظر: ركبيرت جاؾ تيبك، أيضا استطاع أف يجمع قصص كحكايات الكينة عف 

مكسكعة األساطير كالرمكز الفرعكنية، تر: فاطمة عبد ا محمكد، مر: محمكد ماىر طو، ]د،ط[، ]د،د،ف[، ]د،ـ[، ]د،س[، 
 .176ص

ـ، 1999]د،د،ف[، ]د،ـ[، ،تر: لبيب حبشي كشفيؽ فريد، ]د،ط[، 2جيمس بيكي، األثار المصرية في كادم النيؿ،ج - 3
 .283ص

، مكتبة 1أربسؾ ىكرنكتج، كادم الممكؾ أفؽ األبدية العالـ اآلخر لدل قدماء المصرييف، تر: محد الغرب مكسى، ط - 4
 .351ـ، ص1996مدبكلي، القاىرة، 
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 1حتحور برأس بقرة تسكب الماء عمى المتوفية.: اإللو  16رقم شكل 

 إلو أنوبيس:

، أم )االبف (INPW) يعرؼ "أنكبيس" في النصكص المصرية القديمة  باسـ 
الممكي(،ك المعبكد "أنكبيس" ىك االبف الرابع لممعبكد "رع" ك في ركاية أخرل في العصر 

كخكفا مف زكجيا "ست"  المتأخر ذكرت أف "بنت حات ")نفتيس ( قد حممت بو مف "أكزير"
ألقت بو في مكاف ما بالدلتا ،كلكف "ايزة" كجدتو ك صار حارسيا ،ك لذا يقاؿ أف "أنبك" ىك 

 )ابف ايزة( .
كيأخذ "أنكبيس" ىيئة حيكاف ابف آكل، احد فصائؿ الكبلب ،فيصكر في ىيئة الكمب ابف 

ذناه كبيرتيف كيرتدم آكل،رابضا عمى مقصكرة تمثؿ كاجية المقبرة بالكف األسكد، كتبدك أ
 2أحيانا طكقا حكؿ عنقو.كقد يصكر ابف آكل بجسـ بشرم كرأس الحيكاف.

                                                           
 .269أحمد محمد البربرم، المرجع السابؽ،ص - 1
 .104، المعبكدات، المرجع السابؽ، ص1الديف، الديانة المصرية القديمة، ج عبد الحميـ نكر - 2
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 1: يوضح اإللو أنوبيس بجسم بشري ورأس حيوان. 17شكل رقم 

مصاحبا لمركب الشمس ،ك ينتشر بصكرة فائقة في  كيعيش عادة في الظممات "بالدكات"
ىذا ما يبرر كظيفتو الرمزية في نطاؽ الديانة الصحارم ك يميؿ خاصة إلى التياـ الجيفة ،ك 

  2المصرية.

                                                           
 .104عبد الحميـ نكر الديف، المرجع السابؽ، ص - 1
 .2ركبيرت جاؾ تيبك، المرجع السابؽ، ص - 2
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 الفكر الديني في بالد الرافدين: ثانيا:

 :نشأة ديانة بالد الرافدين -أ

كالتي  األمـالتي تسير  المبادئعظيما بيف مختمؼ  أساسياالدينية دكرا  المبادئلعبت 
كف المعتقدات الدينية ىي مناكر لمتاريخ كقطكب الحضارة فنراىا تفرد ليا فضبل خاصا كتك

 أعظـ اآلليةكمف ثـ في تاريخيا ككاف لظيكر  األمـىـ عنصر في حياة في كؿ كقت أ
المسائؿ  انفتكتديني جديد في حضارة جديدة كما  كلد مع كؿ مبدأالحكادث التاريخية كت

 1كحديثيا. األجياؿفي قديـ  األساسيةالمسائؿ  الدينية تككف مف
التعدد ثـ الترابط حيث اعتقد  إلىفالفكر الديني في ببلد الرافديف تطكر مف مرحمة التجسيد 

مف البشر تتحكـ في ىذا العالـ كتسيطر عميو  أسمىالعراقي القديـ بكجكد قكل  اإلنساف
 2فحاكؿ استرضاء ىذه القكل.

بذكر الديف عمى ىيئة اعتقادات كرسـك بدائية كممارسة السحر كما يظير  أكلىكقد ظيرت 
ذلؾ في الرسـ كالنقش عمى جدراف الكيكؼ التي عاش فييا حيث انو اىتـ برسـ الحيكانات 

ليتمكف مف السيطرة عمييا كىي حية كتمثؿ ىذه  افيي يعيش عمى سقؼ الكيكؼ الذم
ألنو كاف مدفكعا بالسحر حيث نشأت عنده  الرسكمات اغمب الحيكانات التي كاف يأكميا

محاكلة  أكلىالسحر يعتبر  إالأفعف الحياة كالمكت ككذا طرؽ دفف المكتى  األفكاربعض 
 3فاشمة لمسيطرة عمى الطبيعة بأعماؿ السحر.

 كىي تدخؿ  آخركمع أكاخر العصر الحجرم الحديث أخذت الديانة في ببلد الرافديف منحى 

                                                           
 .117ـ،ص2012غكستاؼ لكيكف، السنف النفسية، لتطكر األمـ، تر: عادؿ زعيتر، ]د،ط[، مؤسسة ىنداكم، القاىرة،  - 1
 .68ليمى بكرميش، المرجع السابؽ، ص - 2
 .36طو باقو، المقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، المرجع السابؽ، ص - 3
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 كقد انعكست تمؾ البيئة القاسية أثرىاديانة ببلد الرافديف التي كاف ليا   الظكاىر الطبيعية في
كقد اتخذت السماء كاألرض مركز الصدارة في الظكاىر  األقدميفالببلد  أىؿعمى ديانة 
الثاني  كاأللؼالثالث  األلؼكما تظير في نصكص  الدينية كقد تطكرت المفاىيـ 1الطبيعية.

ؽ.ـ تحت تأثير التحكالت االقتصادية االجتماعية كالتبدالت السياسية فمع االنتقاؿ مف مرحمة 
مزاكلة الزراعة كتدجيف الحيكاف تطكرت الديانة مف الطكطمية  إلىالصيد كجمع القكت 

 2عبادة القكل الطبيعية. إلىفالحيكية 
الشمالية مف  األقساـتي انتشرت في كمف المعتقدات التي سادت خبلؿ الحضارات الزراعية ال

ؽ.ـ ككاف ىناؾ اعتقاد سائد باف  5000-8000العراؽ خبلؿ الفترة المحصكرة ما بيف 
السائدة ؽ.ـ يتمثؿ في المناطؽ  أكاخرألؼالقـك الذم قسمو الجنكبي مف بعد تككنو في  أصؿ

الخصكبة ككؿ شيء  التي شممتيا ىذه الحضارات الزراعية الديمية التي تؤكد باف سكانيا عبد
 3،األـفي الحياة كقد رمزكا ليذه العبادة بالدمى المصكرة بآلية  اإلنتاجيساعد عمى كفرة 

كالقكل كالنار ديف العراقي القديـ بتقديس الماء)األنيار( كتمثؿ المرحمة الحيكية في تطكر ال
الممحقة باآللية  الطكطمية فتتجمى بالحيكانات المختمفة أماالشمس كالقمر الككاكب الطبيعية

 4بشكؿ حيكاف. اإللوالتي كانت تحظى بتقديس مماثؿ كبتصكير 
مثبل كاف  "لكش" لو مدينة إنات فأليتيـ عمى شكؿ الحيكاالسكمريكف كانكا يصكركف  أفحيث 

يصكر عمى شكؿ ثكر  "أكر" لو مدينةإبينما كاف  أسد رأسيصكر عمى شكؿ نسر كبير لو 
 اآلليةالثاني ؽ.ـ ظيرت تماثيؿ  األلؼكمنذ  األفعىالذم اخذ شكؿ  األفعىلو إضخـ كىناؾ 

 بشرية ككانت مساكية ألحجاـ البشر كذات نسب دقيقة كمعظـ التماثيؿ كانت  أشكاؿذات 

                                                           
 .138عبد الحميد زايدة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .377برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص - 2
 .146،147ـ،ص1985،]د.ط[، بغداد، 1فكزم رشيد كآخركف، الديانة، حضارة العراؽ، ج - 3
 .09ـ،ص2013سامي سعيد األحمد، المعتقدات الدينية في العراؽ القديـ،]د.ط[، المركز األكاديمي لؤلبحاث، بيركت،  - 4
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 1مصنكعة مف الخشب الثميف مرصعة باألحجار الكريمة كالذىب.
فيي حسب معتقداتيـ بالبشر فخمعكا عمييا جميع الصفات البشرية  اآلليةكقد شبيكا تمؾ 

كتشرب كتتزكج كتفرح كتحزف كتمرض كتحب كتكره كتغضب كتحقد كتنمك كتنتقـ  تأكؿ
 اآلليةتشبو  ألم األسؼالعالـ  إلىكتذىب  أحياناكتتخاصـ تتحارب كتجرح كحتى المكت 

دا تماعية كسمككيا ككافة تصرفاتيا عبالبشر في ىيئتيا العامة كحكاسيا كعبلقتيا االج
 2عف البشر بالخمكد كالقدرة الخارقة.انفرادىا 

ذاالحتياجات النفس الثابتة  اآلليةىذه  مبلئمةفي التاريخ يكفي إلثبات  اآلليةكاف خمكد   كا 
لـ يستغنكا عنيا قط فقد شادكا  أنيـ إال األحياففي بعض  أليتيـالبشر غيركا  أفحدث 

 3يقيمكىا لمممكؾ. أفالقصكر لآللية قبؿ 
اعتمادا كميا في عقمو  اآلليةفي مجتمع تمؾ الحضارة كاف معتمدا عمى  اإلنسافحيث اف 

كاف يكمؼ نكاياه مف  األشكرمكعممو كحياتو كزراعتو فعند حصكؿ القحط مثبل كاف الممؾ 
 4الحكاـ ليقكمكا مع الكينة كالناس بالصبلة لآللية مف اجؿ نزكؿ المطر.

 5مشتركة آليةيتعبدكف  أنيـ إالالسكمريكف  كعمى الرغـ مف التفرقة السياسية التي كاف عمييا
النضاؿ مف  اآلليةعند السكمريكف ىي التي خمقت العالـ كلـ يكف بيـ  اآلليةكقد اعتبرت 
نمااجؿ السمطة   6النضاؿ مف اجؿ العبادة. كا 

 كي  كاألرض مف العناصر الرئيسية ىي السماء "آف" كقد كاف الككف عند السكمريكف يتككف 

                                                           
 .108حميمي محركس إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
 د.س[،]دجمة، عماف، سمير الطائي، العنؼ السياسي في ببلد الرافديف، دراسة في جذكره التاريخية، ]د،ط[، دار  - 2

 .34ص
 .23ـ، ص2012، دار العالـ العربي، القاىرة، 1غكستاؼ ليكف، حياة الحقائؽ، تر: عادؿ زعيتر، ط - 3
 .35سمير الطائي، المرجع السابؽ، ص - 4
 .41جباغ سيؼ الديف قابمك، المرجع السابؽ، ص - 5
 .60أحمد سكيمـ،المرجع السابؽ، ص - 6
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البحر ىك  أفالركح كىـ يعتبركف  أك "ليؿ" أشبو بقرص الغبلؼ الجكم األخيرة اآلليةكتبدك 
الذم انبثؽ عنو الككف المخمكؽ كتشكمت فيو الشمس كالقمر كالككاكب كالنجكـ  األكؿالسبب 

ثـ  األرضككاف يتحرؾ في  طريقو االالىي المرسـك كما يحدث في السماء  يحدث عمى 
 1حياة البشرية.ظيرت النباتات كالحيكانات كال

سيدة  "انك نيتك "عشتار اآلليةاألكادية كخاصة  اآلليةكدم ارتفع شاف كمع بركز العيد األ
 األكاديةممكؾ الدكلة  أشيركدم كالذم دخؿ اسمو احد سف كالو القمر األ كاإللو أكادمدينة 

التي تدكر حكؿ عبادة  األكاديةككذا الو الشمس كقد شكؿ ىذا الثالكث لب الديانة  "نراـ سيف"
السكمرية فأكلكىا اىتماما مف خبلؿ ترميميا كتقديـ اليدايا  اآلليةلـ ييممكا  أنيـ إالالككاكب 

كتخصيص جزء مف الغنائـ لكينتيا ككاف اليدؼ مف كراء ذلؾ كسب طبقة الكياف كالعنصر 
 أسطكرةافديف فاف كمع بركز مدينة بابؿ كالمركز الرئيسي في ببلد الر  2جانبيـ. إلىالسكمرم 

مردكخ الذم يسمى العاصفة  اإللوعمييا التحديث حيث ظير  أنشكء الككف تغيرت كطر 
 اآلليةصغر سننا مف أف مردكخ كاف أيفكركا  أفكينة بابؿ لـ يستطيعكا  أفالجديدة عمما 

 3ـ في السيادة.ىحؽ األ إثباتكقد حاكؿ الكينة  األخرل
البابمية فطكبؽ شيباؾ مع مردكخ  األربابمع  أليتيـكخبلؿ العصر الكيشي طابؽ الكيشيكف 

الكيشية قرابتيا مع المجمع االالىي البابمي كعبلقتيا مع  اآلليةكخاال مع ككال ككما تبيف 
 4ثانكية كاكتفكا بتصكير رمكزىا. أربابا أليتيـكقد جعؿ الكيشيكف  كاألكربيةاليندية  اآللية

 لـ يكف يختمؼ عف الديف البابمي في ركحو كارتبط  كرماألشفاف الديف  األشكريكفأما بالنسبة 

                                                           
المجمس  ]د.ط[، عبدالغفار مكاكل، اماـ عبد الفتاح اماـ ،مر: المعتقدات الدينية لدل الشعكب ،تر: جافرم بارندر، - 1

 .12ـ ،ص1978الكطني لمثقافة كالفنكف ،الككيت،
 .71سيؼ الديف جباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص - 2
 .45-44ص  -نعيـ فرح، المرجع السابؽ، ص - 3
 .18، صسامي سعيد األحمد، المرجع السابؽ - 4
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الببلد ككاف يعبده الكثيركف  إلىاسمو كأكؿ عاصمة  أعطىالذم  األشكرم باإللواسميـ 
 1ككاف مثؿ مردكخ  بالنسبة لمبابمييف خالؽ البشرية.

تمؾ القكل  أليتيـعبلقات طيبة بينيـ كبيف  إقامةكقد حرص البابميكف كاألشكريكف عمى 
 2الككنية كالعناصر الطبيعية التي اعتقدكا في قدسيتيا ككجيكا ليا عبادتيـ.

 أففاف ديانة ببلد الرافديف تميزت بصفة االستمرارية التاريخية فبعد  اآلليةكالى جانب تعدد 
عمييا مف حيث  يطرأكلـ  ـ.الثالثة ؽ األلؼبمغت طكر النضج في العصكر التاريخية في 

تغيير كبير في جميع العصكر التاريخية الطكيمة التي مر بيا العراؽ القديـ  كأصكليا أسسيا
ىي  سكاف العراؽ في العصكر المتأخرة حتى زكاؿ البابمييف السامي فاآللية  التي قدسيا

قديمة ككذا في الطقكس ال األدكارالقديمة التي قدسكىا في  اآلليةبكجو التقريب نفسيا 
ببعضيا  اآلليةىي في عبلقة  ،التغيرات التي حدثت أما األساسيةة التراتيؿ الدينيكالشعائر ك 
 3البعض.

الديانات القديمة تميزت بالشرؾ كعمى الرغـ مف ظيكر عقيدة التفريد في عبادة  أفكرغـ  
فاف الصفة العامة في ،مف تاريخ ديانتيـ  األكلىمثؿ البابمييف في العيكد  األقكاـبعض 

القديـ بالقكل الطبيعية كبدكرىا  اإلنسافمتعددة العتقاد  آليةي عبادة العقائد الدينية القديمة ى
 4الميـ في تنظيـ حياتو.

                                                           
 .216ـ، ص 1997،الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  2ديبليكرت، ببلد ما بيف النيريف، تر: محـر كماؿ، ط - 1
محمد خميفة حسف احمد، دراسات في تاريخ كحضارة الشعكب السامية القديمة، ]د، ط[، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  - 2

 .82ـ، ص1985قاىرة، 
 .226دمة في تاريخ الحضارات القديمة، المرجع السابؽ، صطو باقر، مق - 3
ىك مرحمة متكسطة بيف الشرؾ كالتكحيد ألنو يتضمف االعتقاد بكجكد إلو كاحد دكف منع  :Henotheiamالتغريد:  - 4

يـ أكثر مف االعتقاد باآللية األخرل أم أف ظاىرة تعدد اآللية تبقى جنبا إلى جنب مع عبادة إلو معيف يخصو القـك بالتكر 
غيره بينما ينكر كجكد آلية أخرل مع اإللو الكاحد فالبابميكف في زمف حمكرابي مثبل أفردكا إللو مردكخ مكانة خاصة بيف 
اآللية األخرل. انظر: تقي الدباغ، آلية فكؽ األرض، دراسة مقارنة بيف المعتقدات الدينية القديمة في الشرؽ األدنى 

 .103ـ، ص1967، بمدرية اآلثار العامة، بغداد، 2ك 1، ج3كاليكناف، مجمة سكمر، مجمد
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ركح في جميع   أكالحيكية الذم اتسمت بو ىذه  الديانة كىي االعتقاد بكجكد قكة  مبدأكذا 
 ثيؿ لمظكاىر الطبيعة المختمفة تم أكتجسيـ  إالماىي  األصؿالظكاىر الطبيعية فاآللية في 

محاكلة  إلىكدفعتو  اإلنسافىذه القكل استحكذت عمى فكر  أف حيث 1ف الحياة نفسيا قكة.كأ
لكؿ ظاىرة مف الظكاىر  أيأفتبديؿ ىذا الشعكر الغامض تجاه القكل الخارقة بفكرة كاضحة 

رادتوالطبيعية كانت تمثؿ شيئا حيا لو شخصيتو   2.كا 

 مظاىر ديانة بالد الرافدين -ب

 المعبودات-1

، الستقرار البيئي في منطقة الجنكباإلنساف العراقي القديـ يممس حقيقة عدـ ا كاف
، مما لفيضانات في نيرم دجمة كالفرات، باإلضافة تعدد العناصر الساميةباختبلؼ مكاعيد ا

عدـ تكفر الكحدة ، كىذا كمو ادل الى ي عدـ االستقرار السياسي كالفكرمكاف لو االثر البالغ ف
، فاتجو االنساف بتفكيره الى البحث عف القكل الخفية التي اعتقد بانيا تتحكـ ةالفكرية الديني

 3في عالمو الدنيكم كاألخركم.
فقد اختمفت اراء المفكريف السكمريكف حكؿ كيفية خمؽ الككف ك كيؼ يسير مف يـك الى يـك 

تمتاز  نيافاستنتجكا اف ىناؾ مجمكعة مف الكائنات الحية الشبيية بالبشر مف حيث الشكؿ لك
و لإجزء اك ظاىرة مف ىذا الككف فنجد لو مسؤكؿ عف إ، فكاف كؿ عف البشر بالقدرة كالخمكد

، كاالخر عف البحر كاليكاء كالشمس كالقمر كالككاكب مسؤكؿ عف السماء كاخر عف االرض

                                                           
 .4ـ، ص1946، مدرسة اآلثار القديمة العامة، 1طو باقر، الديانة البابمييف كاألشكريكف، مجمة سكمر، مجمد ثالث، ج - 1
 .332طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، المرجع السابؽ، ص - 2
 .82المرجع السابؽ، صنبيمة محمد عبد الحميـ،  - 3
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لو يديره كحتى إلعالـ ف لكؿ شيء في اأفة كالنير كالسيؿ كالجباؿ فنجد بلية الرياح كالعاصا  ك 
 1ليو الخاص ام مبلكو الحارس. إنساف إلكؿ 

كما أمف سكاف ببلد ما بيف النيريف بكجكد عدد ضخـ مف المعبكدات ،حيث كصؿ عددىـ 
أالؼ معبكد كذلؾ راجع  إلى التفكؾ السياسي كعدـ االستقرار في حياة  حكالي أربعة

يصكر  رمز الذم يعبر عف فكرة اإللوالعراقييف ،كقد كانت كميا تمثؿ كائنات سماكية ككاف ال
حيث أف الككف كاف يمثؿ في نظر الحكماء السكمريكف كىي كممة  2كنجـ كاف معناه "السماء"

 السماء ك األرض  فأطمقكا عميو   an-ki. 3مركبة  تعني السماء  كاألرض 
 مف األمكر  ف خمؽ الككف  كاآلليةأكىذا ما تؤكده المبلحـ كاألساطير البابمية فقد اعتبركا ب

عنصر الماء  كاف األزلية  فاعتمادا عمى األساطير السكمرية فاف القـك اعتقدكا أنو في البدء
، متحديف ىك عنصر السماء كاألرضخر ك لو في نفس الكقت كتكلد مف الماء عنصر أا  أزليا ك 

ر يكاء القمر كمف القمفتكلد مف السماء كاألرض المتحديف عنصر غازم اليكاء كتكلد مف ال
أنكاع الحياة  األخرل مف نبات  نشأت عف السماء األرض ، كبعد انفصاؿكلدت الشمس

نساف   التراب كالماءاتحاد اليكاء ك  كاألشياء مف الحياة األرض، فقد نسبكا أصؿ عمىكحيكاف كا 
 4.الشمس بمساعدة

                                                           
 .180،181كديع بشكر، المرجع السابؽ، ص - 1
 2ؿ،ديبليكرت، ببلد ما بيف النيريف، الحضارتاف ف البابمية كاألشكرية، تر:محـر كماؿ، مر:عبد المنعـ أبكبكر، ط - 2

 .138ـ، ص1997،الييئة المصرية العامة لمكتاب، ]د.ـ[، 
، أشكر بانياؿ لمكتاب، بغداد، 1أسامة عدناف، اآللية في رؤية اإلنساف العراقي القديـ ،دراسة في األساطير، ط- - 3

 .119ـ، ص2015
احمد أميف سميـ ،دراسات في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، العراؽ، إيراف، ]د،ط[،دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 4

 .179،181ـ، ص1992
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تتجمياف خاصة في شخص  كقد كانت الدكرة الطبيعية مف حياة النبات كخصكبة  األرض
 ، كذلؾ نجد شخصية "انانا" معبكدة الخصب1" التي كانت رمز لؤلرض األـ"عشتار اإللية

حيكانية، ككاف مف ضمف كالتي تشرؼ عمى زيادة نسؿ العائمة البشرية كأيضا ال كاإلخصاب
البدائية  األككاخ إلى لمقكسة، كترمز ىذه النياية امقكسةبنياية  رمكزىا مف الصكارم
كاف المعبكد الكبير ىك أشكر يمثؿ كىك يحمؿ في يده  أغصاف بيا  ، ك كالمساكف كالمراعي

 2أكراؽ  أك زىكر كيرمز لو بالسنبمة.
بغكا عمييـ  نفس كأس كأكاديكف إلى معبكداتيـ فضائؿ كعكاطؼ إنسانية السكمريكف كقد نسب

مكد كامنكا بيـ كخيرييف  الخ ف منحكىـأىـ عف الجنس البشرم برفعك  طريقة الحياة كاف
 3آثاميـ  كأخطائيـ. حماء في كؿ الظركؼ حتى  كانكا يقاضكف البشر جزاء عمىكر 

 عقيدة الخمود والبعث-2

تبيف لنا مف خبلؿ المبلمح الخاصة بخمؽ اإلنساف باف اآللية قد قدرت منذ البداية 
المكت عمى اإلنساف كىذا القرار في الحقيقة يعتبر أمر طبيعي لمغاية ألف التجارب التي 
مرت بيا البشرية عبر عصكرىا المختمفة حيث أنو لـ نرل كلـ نسمع عف كائف حي استطاع 

ؾ فاف قرار اآللية في المبلحـ الخاصة بخمؽ اإلنسانأف يككف المكت أف يفمت مف المكت كلذل
 4مف نصيب البشر ىك آمر اعتيادم كال يتعارض كطبيعة الحياة نفسيا. 

كمع أف المكت أمر محتـك إالأنو في المعتقدات العراقية القديمة لـ يكف يحمؿ ليا معنى 
الجسد فقط كيككف القبر مقر  الفناء، ذلؾ ألف في مفاىيـ كاف يعني انفصاؿ الركح عف

                                                           
 .75تيكمكسكاني، المرجع السابؽ، صسيب- - 1
 .312رمضاف عبده، الشرؽ األدنى القديـ كحضارتو ، المرجع السابؽ، ص - 2
 .138ديبليكرت، ببلد ما بيف النيريف، الحضارتاف البابمية كاألشكرية، المرجع السابؽ، ص ؿ، - 3
 .177فكزم رشيد، المرجع السابؽ، ص - 4
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، كقد تخيؿ سكاف 1الجسد أما الركح فتيبط إلى العالـ السفمي كىك عالـ األركاح التي تخمد فيو
ببلد الرافديف صكرة كئيبة عف حياة ما بعد المكت كعف العالـ السفمي حيث أنيـ تخيمكا سكاف 

بعة أسكار حصينة كثمة سبعة ببلد الرافديف باف العالـ السفمي عبارة عف مدينة تحيط بيا س
أبكاب تقكد بالتتابع إلى داخؿ المدينة كقد تصكر الرافديف حياة لؤلمكات في المممكة السفمية 
ىكذا عندما يككف الميت جديد ينبغي عميو أف يقدـ التقدمات كالقرابيف لآللية العالـ السفمي 

لرافديف فاف المكت السبعة لكي يكسب كدىـ كيضمف مساندتيـ ليـ كحسب ديانة كادم ا
 2محتـك كشر عظيـ البد منو.

بيدا أف معتقدات متفائمة عف الخمكد أخذت تسكد رؤاىـ األخركية فيما بعد كلكنيـ قصدكا بيا 
، كقد اعتبر السكمريكف كالبابميكف بأنو المكاف الذم إذا ذىب إليياإلنساف فبل 3الخمكد الركحي

فمي الذم يحكـ فيو اإللو "نرجاؿ" كسمكه بمدينة خركج منو كقد سماه السكمريكف بالعالـ الس
األمكاتأما البابميكف فقد سمكه "أرالك" ككاف أقرب مثاؿ كاقعي لممكت عند األقكاـ القديمة ىك 
النـك فكاف السكمريكف كالبابميكف يعتقدكف بأف الميت يحتفظ بشيء مف الشعكر يستمر مبلزما 

د تصكركا أف ركح الميت تتمثؿ في شيخ ، كق4لو عند المحظة التي يغمض فييا عينيو
كال يختمؼ المكت لدل  5يسمكنو" ادمكا " ينزؿ مع الميت إلى العالـ السفمي كيبقى معو ىناؾ

 6األشكرييف عف البابمييف فيـ يبحثكف عف رضا اآللية لتمنحيـ السعادة كالنعيـ في األخير.

                                                           
 .177السابؽ، ص نجيب ميخائيؿ إبراىيـ، المرجع - 1
 .22ـ، ص2009، دار عبلء الديف، دمشؽ، 1أ،سميغكليفسكي، أسرار اآللية كالديانات، تر: حساف ميخائؿ إسحؽ، ط - 2
 .34المرجع نفسو، ص - 3
 .192،191أحمد سكسة، العرب كالييكد في التاريخ، المرجع السابؽ، ص - 4
 .7سابؽ، صطو باقر، ديانة البابمييف كاآلشكرييف، المرجع ال - 5
 .63أحمد سكيمـ، المرجع السابؽ، ص - 6
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كفقا لما كانت عميو حياتيـ عمى ألمكات كانت تختمؼ معاممتيـ في العالـ السفمي ا كما أنا
، أما فيما يخص العقاب كالثكاب فكاف الفرد البابمي يعتقد بأف ىناؾ دار 1سطح األرض

 2في عالـ الحياة أـ في العالـ اآلخر بعد المكت. ر ثكاب سكاءناعقاب كدا
كد ذلؾ كاف سائدا في القديـ الشعائر الجنائزية التي يقكـ بيا األحياء عمى أركاح المكتى كيع

 ، ككانت ىذه الشعائر تقاـ عند كفاة الشخص أك3إلى العصكر الحجرية كذلؾ تكريما لمكتاه
بعدىا لسببيف رئيسيف أكليما الخكؼ مف أركاح المكتى بعد انفصاليا عف الجسد كربما 
خركجيا مف العالـ السفمي كىياميا كما يمكف أف تصيبو لؤلحياء مف أذل كالسبب األخر ىك 

ال فكاف  األركاح أف المكتى في العالـ األخر تعيش عمى ما يقدـ ليا مف نذكر كقرابيف كا 
 4طعاميا يتمثؿ في فضبلت مجارم فضبل عف الطيف كالماء العكر.

ذا  كاعتبركا كذلؾ بأنو يجب أف تتكفر شركط دينية لدفف الميت كفؽ الرسـك الدينية المقررة كا 
إلى عالـ األحياء كيككف ىدفو  األمكات لـ تتكفر ىذه الشركط خرجت ىذه الركح مف عالـ

إلحاؽ الضرر كاألذل باألحياء كالسمنا أقارب الميت كلذلؾ عني الناس عناية شديدة بدفف 
كقد عمدكا عمى تقديـ القرابيف لمعالـ السفمي لينعـ باليدكء ك  5الميت بمكجب القكاعد الدينية

نما تشمؿ أيضا ة كلـ تكف القرابيف تقتصر عمى األالسكين ضحيات مف الماشية  بأنكاعيا كا 
معظـ اليبات بمختمؼ أنكاعيا كفي نص يعكد لمممؾ "اكرنمك" مؤسس سبللة أكر الثالثة نجده 

                                                           
ـ، 2001، الكتاب الرابع، دار الساقي، بيركت، 1قاسـ الشكاؼ، ديكاف األساطير، المكت كالبعث كالحياة األبدية، ط - 1

 .186ص
الرافديف،  غساف طو ياسيف، تقاليد دفف المكتى في تؿ حبلكة مف خبلؿ تنقيبات جامعة المكصؿ، المكسـ األكؿ، أداب -2

 .44ـ، ص1980، كمية اآلداب، 12عدد
ـ، 1986]د.ط[، بغداد،  ككنيتينك جكرج، الحياة اليكمية في بابؿ كآشكر، تر: سميـ طو التكريتي كبرىاف عبد التكريتي، - 3

 .497ص
ص ـ، 1998متكف سكمر، التاريخ، الميتكلكجيا البلىكت، الطقكس، كتاب أكؿ، دار األىمية، عماف، خرعؿ الماجدم،  - 4

331. 
 .7،8طو باقو، ديانة البابميكف كاآلشكريكف، المرجع السابؽ، ص  - 5
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يقسـ اآللية العالـ السفمي لسبعة أصناؼ مختمفة مف القرابيف تضمنت ثيرانا كأغناما لمميميف 
كأختاـ  كحمي ثميف مف العقيؽ األحمركأكسية كصكلجانا ذىنيا  مف األمكات كيقدـ أسمحة

 1لمبلزكرد كأصناؼ مف الطعاـ الجيد كالماء النقي.
كقد مكرس دفف األمكات في ببلد الرافديف القديمة في أربعة مكاضيع يؤدم كؿ منيا  إلى 
تحقيؽ الغرض المبتغى مف عممية دفف المكتى أم ضماف نزكؿ ركح المكتى إلى العالـ 

" كحفظ بقايا الجثة بعيدة عف األيدم العابثة لضماف سكينة الركح السفمي "عالـ األركاح
، فقد درج العراقيكف بصفة خاصة كسكاف العالـ بصكرة عامة دفف 2كاستقرارىا في ذلؾ العالـ

أك في القبكر  ، كىي أقدـ الطرؽ التي مارسيا اإلنساف3مكتاىـ في قبكر تحت أراضي منازليـ
األسر الحاكمة كاألتباع المقربيف الذيف يتقرر ليـ  ؾ كأعضاءالقريبة مف منازليـ أما  الممك 

، 4بعد مكتيـ فقد كاف في القصكر الممكية تكريما ليـ كتثمينا لجيكدىـ في خدمة الممكؾ
كىناؾ نكع آخر مف مكاضع الدفف التي مارسيا سكاف ببلد الرافديف القدماء حيث  قامكا 

ىذه المقابر أما مساحات محددة داخؿ بالدفف في مقابر مخصصة ليذا الغرض  ككانت 
، فقد كانت ىذه المقابر تبطف بالحصير في بعض األحياف فقد كاف 5المدف أك في خارجيا

كأحيانا كانت ىذه الجثث  ىذا النكع المقابر مخصص لبعض مف أجزاء مف جسـ المتكفي
معابد مما يؤكد تحرؽ كيكضع الرماد في أكاني كىذا باإلضافة إلى كثرة مدافف األطفاؿ في ال

االتجاه نحك تقديـ أكلئؾ األطفاؿ كتضحية بشرية ربما كاف ذلؾ بغرض تقديـ التقريب لآللية 

                                                           
 بإشراؼ حسيف طاىر حمكد، جامعة سعد عمر محمد أميف، القرابيف كالنذكر في العراؽ القديـ، رسالة ماجستير، - 1

 .12ـ، ص2005المكصؿ، بغداد، 
نائؿ حنكف، المدافف كالمعابد في حضارة ببلد الرافديف القديمة، دراسة عف الشعائر كالعمارة في النصكص المسمارية  - 2

 .15ـ، ص2006، دار الفريؽ، دمشؽ، 1، المدافف كشعائرىا، ط1كاآلثار، ج
 .36غساف طو ياسيف، المرجع السابؽ، ص - 3
 .20المرجع السابؽ، ص نائؿ حنكف، - 4
 .24المرجع نفسو، ص - 5
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ك قد حرصكا عمى تزكيد الميت باحتياجاتو الشخصية كالخدـ كالحيكانات اعتقادا مف أف 
 1الميت   سكؼ يستخدميا في العالـ السفمي.
نساف فقد دفعيـ ىذا االعتقاد إلى يضعكا مكتاىـ اعتقادا منيـ بكجكد حياة أخرل بعد مكت اإل

في قبكر خاصة مف أجؿ المحافظة عمى جثتيـ كمف ثـ تكضع معيـ األشياء التي تخدـ 
متطمباتيـ كحاجياتيـ في عالـ ما بعد المكت كخاصة أكعية الطعاـ كالشراب التي تؤمف ليـ 

 كالنذكر.  ، ك كذا عمدكا إلى تقديـ القرابيف2رحمتيـ إلى ذلؾ العالـ
كلقد كاف العراقيكف يسكبكف الزيكت كالعطكر عمى المكتى أثناء دفنيـ ككذلؾ إقامة كالئـ 
 3خاصة بآلية المكت تقاـ في أكقات معينة لنيؿ بركتيا كرضاىا عف األحياء كتجنب غضبيا

كالغاية األخرل مف إقامة الشعائر كتقديـ القرابيف الجنائزية إطعامأركاح المكتى ك 
أركاحيـ الظمئ في العالـ السفمي فالميت الذم لـ يكف لو مف  يعتني بو كبإقامة  إركاء

الشعائر الجنائزية مف أجمو كانت ركحو  تعاني معاناة قاسية في العالـ السفمي كقد كانت 
الشعائر الجنائزية تقاـ أما مف العائمة المتكفي أك بكاسطة بعض األشخاص المحترفيف 

 4النكع مف الشعائر. كالكينة المختصيف بيذا

                                                           
 .84نبيمة محمد عبد الحميـ، المرجع السابؽ، ص - 1
إيماف لفنة حسيف، الطقكس الجنائزية في ببلد كادم الرافديف خبلؿ األلؼ الثالث قبؿ الميبلد، مجمة القادسية في  - 2

 .217ـ، ص2009، 4، عدد8اآلداب كالعمـك التربكية، مجمد
 .218المرجع نفسو، ص - 3
 .190نائؿ حنكف، المرجع السابؽ، ص - 4
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 الطقوس والعادات -3

 الصالة* 

كاف الشعب السكمرم شعبا متدينا بالمعنى العميؽ ليذه الكممة ككانت تسير ىذا 
الشعب خشية مف اآللية كتجنبو مف ارتكاب الخطيئة ككانت الطقكس الدينية اليكمية بمثابة 

 1كالكينة.اآللية  الدليؿ الذم يقدمو السكمرم عمى تقكاه أماـ
كقد مثمت الصبلة جانبا ميما في ىذه الطقكس كىك العمؿ الرئيسي في العبادة كتتمثؿ ىذه 

اآللية بالشعكر  إلى كممات أك ىك إسماع العممية في تحكيؿ الشعكر الديني المميـ مف اإللو
 الطيب الذم يكنو ليا العباد لتبقى راضية كىذا ىك المنتظر مف ىؤالء كأف تقديـ الصمكات
لآللية لطمب رحمتيا كرفع شأنيا كمباركتيا كذلؾ تعظيميا كخدمتيا كيعني  أيضا التحسر 
كالنأك كالبكاء  عمى األرض فيقدـ الشخص نفسو إلييا كيركع أماميا كيتكسؿ كيمسؾ أطراؼ 

 2المعطؼ كيقبؿ أقداميا.
لمكسيقى أما كتختمؼ الصمكات عف التراتيؿ في أنيا تفرعات كتكسبلت لئللو  كال تؤدل  مع ا

التراتيؿ فيي مدائح كتعظيميا لئللو  ككاف الكثير منيـ يؤدم عمى آالت مكسيقية ككانت 
تؤدم أما بصحبة كاىف أك منفردة يؤدييا العابد لكحده أماـ تمثاؿ اآللية  مع بعض 

 3اإلشارات منيا رفع اليد مع الدعاء كالتكبة كاالستغفار.
الحياة اليكمية بالنسبة لمفرد ىذا العمؽ في الديانة كبيذا يكشؼ الدكر العميؽ لمصبلة في 

 4تفترض الكاقعية فيو فتحصؿ بكاسطتيا عمى سيكلة إدراؾ كجكد كحضكر اإللو المخاطب.
                                                           

 .311خزعؿ الماجدم، متكف سكمر، المرجع السابؽ، ص - 1
 .144ـ، ص1980جاف يكتيرك، الديانة عند البابمييف، تر: كليد الجادر،]د.ط[، بغداد،  - 2
 .256،257طو ياقر، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .149ص جاف يكتيرك، المرجع السابؽ، - 4
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 التطيير* 

كانت الطقكس تمثؿ الجانب االنفعالي كالعممي مف الديف فيبحث  عف طريؽ الطقس  
ية الى عالـ الفعؿ فيك أيضا مجمكعة مف يظير المعتقد مف أفكاره الذىنية كالعقمية كالنفس

األسباب كالكسائؿ التي تعيد خمؽ اإليماف بشكؿ دكرم كمعظـ الديانات القديمة كانت ترتكز 
عمى الطقكس فبل يمكف ألم ديف االستمرار أك القياـ دكف طقكس كتتنكع الطقكس الدينية 

قس التطيير يقـك ىذا الطقس ، فنجد في ببلد ما بيف النيريف ط1بحسب نكع األدياف كتككينيا
بعدة طرؽ كىي إحراؽ البخكر كسكب السكائؿ كالماء كالزيت كالحرؽ كالدفف كاالغتساؿ 
كاألضاحي كقد كانت فمسفة التطيير  تجرم عمى أساسأناإلنساف محاط بالشركر كاألركاح 

لية لكي الشريرة ككذلؾ المكاف كلكي يتصؿ اإلنساف بالمكاف المقدس فبلبد مف دالة عمى اآل
تطير ىذا اإلنساف كالمكاف مف الشركر كاألركاح الشريرة ككاف إحراؽ البخكر طقسا يكميا 
يجرم في المعبد ككاف الكينة المطيركف ىـ الذيف يقكمكف بو بالدرجة األساس  اعتبارا أف 
البخكر تطرد األركاح الشريرة إضافةإلى البخكر كاف ىناؾ سكب السكائؿ مف ماء كزيت مف 

ـ التطيير ككاف سكب الزيت يتـ بشكؿ خاص عند الزكاج  حيث يسكب عمى رأس مراسي
، ك كذا طقس فتح الفـ 2العركس ككاف عند تتكيج كتنصيب ممؾ يسكب الماء المقدس

عف طريؽ  3اإلليكىك انو كانت تعتقد بكاسطة ىذه الطقكس تسرم الحياة كتعطي حياة جديدة
كاف التمثاؿ كقطعتاف مف القماش حمراء كبيضاء كضع جرتاف مممكءتاف بالماء المقدس في م

 4إلى جانبو.

                                                           
 .80ـ، ص1998خزعؿ الماجدم، بخكر اآللية، دراسة في الطب كالسحر كاألسطكرة كالديف، دار األىمية، لبناف،  - 1
 .315،316خزعؿ الماجدم، متكف سكمر، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .262فراس السكاح، مكسكعة األدياف، المرجع السابؽ، ص - 3
 .318خزعؿ الماجدم، متكف سكمر، المرجع السابؽ، ص - 4
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 الصوم* 

إلى جانب طقس الصبلة كالتطيير عرؼ سكاف ببلد ما بيف النيريف الصـك حيث 
ثبلثيف  إذا كاف نفبل كليس فرضا ممزما فكانكا يصكمكف عرؼ الصياـ عندىـ باسـ "شيتك"

كىك االمتناع الديني عف تناكؿ بعض ، 1يكما عدد ما تقطعو الشمس في كؿ برج مف بركجيا
األطعمة ككاف السكمريكف يمارسكف ىذا االمتناع كقد الكينة يكصكف باالمتناع عف  أنكاع

 ككانكا يقسمكف الشير إلى ثبلثة أقساـ.  2تناكؿ بعض أنكاع مف المحـك أك الخضر أك الفكاكو
ة لئلعداد الككاكب السبعة قسـ يصكمكف فيو أربعة عشرة يكما متتالية في فصؿ الشتاء مكافق

 كأفبلكيا.  
أخر يصكمكف فيو سبعة أياـ في فصؿ الربيع كالقسـ الثالث تسعة أياـ في أكاخر  كقسـ

 3الصيؼ.

 لية الرافدية:نماذج من اآل-ج

سكاف ببلد ما بيف النيريف عممكا عمى  أفحيث  اآلليةبالتدرج مجمع لجميع  لقد نشأ
التي عبدىا كرتبكىا بحسب الدرجات كبحسب الظاىرة الككنية  اآلليةربط الصبلت بيف ىذه 

البيتية كفي مقدمة كانت تأتي   أككثانيا بحسب ركابطو العائمية  اآللية أك اإللوالتي يرتبط بيا 
الككنيات  إليياتالسماء كالرياح كالتبلؿ السفحية الشرقية كالمياه الجكفية العذبة ثـ يمييا  آلية

 4.العالـ السفمي آليةتككف  األخيرمس كنجـ الصباح كالمساء كفي الصغرل كالقمر كالش
                                                           

 .28المرجع السابؽ،ص رحيـ صبلؿ المكحى، العبادات في الديانات القديمة المصرية العراقية الركمانية، عبد الرزاؽ - 1
 .313خزعؿ الماجدم، متكف سكمر، ص - 2
 .29عبد الرزاؽ المكحي، المرجع السابؽ، ص - 3
، دار 2كعة تاريخ األدياف، الكتاب الثاني، مصر، سكرية، ببلد الرافديف، العرب قبؿ اإلسبلـ، طفراس السكاح، مكس - 4

 .164ـ، ص2008عبلء الديف، دمشؽ،
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 الكون: آلية

 :انو

نميؿ الثالكث المقدس كقد عبد في مدف ا  ك  لو السماء يككف مع اياإكىك  األعظـ اإللو
اسمو  كيكتبالسكمرية الرئيسية  اآلليةفي قمة  األىمية، كيقع ترتيبو مف حيث 1كلكش أكركؾ

صكرة تشبو صكرة النجمة ذات الثمانية رؤكس  األصؿبالعبلمة المسمارية التي كانت تقع في 
، الثمانية  2ىذه الرؤكس أفكما يؤكد  أيضالو إككممة كبكاسطة ىذه العبلمة كتبت كممة سماء 

عديد ال أبك بأنوجميع جيات الككف كاعتبره العراقيكف  إلىتشير  أنياال عبلقة ليا بالنجمة بؿ 
الطيبة كالشريرة ليذا اعتقد العراقيكف انو ىك السبب في معظـ ما كاف يصيبيـ مف  اآلليةمف 

منيا مدينة دير التي ، ككانت لو العديد مف المعابد في مدف سكمرية متعددة 3خير كشر
لرئيسي لو كاف في مدينة كنفر كالجاش كسيبار كالمعبد ا أكركؾنك كمدينة تدعى مدينة أ

 أف إال 4نك،ممكا لقب كاىف أكقد اتخذ مف بعض الحكاـ السكمريكف الذيف ح أكركؾ"الكركاء "
 5قد تراجع في بداية عصر السبلالت الباكرة كحؿ محمو انميؿ. اإللوالدكر ليذا 

                                                           
 .8األب سييؿ قاشا، المرجع السابؽ، ص - 1
 .149فكزم رشيد، المرجع السابؽ، ص - 2
 .183أحمد أميف سميـ، العراؽ، إيراف، المرجع السابؽ، ص - 3
 .41ع سيؼ الديف قابمك، المرجع السابؽ، صجبا - 4
 .41المرجع نفسو، ص - 5
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 1: يوضح رمز اإللو أنو. 18شكل رقم 

 نميل: إ اإللو

كىك يأتي في المرتبة ، 2الخامسة قبؿ الميبلد األلؼ إلىنميؿ تمتد إ اإللو كانت بذكر
بيف السماء يد العاصفة سيد ما نميؿ" السإلو السماء كيعني اسمو "إنك الثانية بعد المعبكد أ

 كلقبتو النصكص اآلليةبي األلقاب فقد تمقب مثؿ انك بأنميؿ بالعديد مف إكلقد تمقب  كاألرض
الذم يقرر  لوكباإلكبالجبؿ الكبير  اآلليةبي جميع المسمارية بسيد جميع البمداف كبأ

ال مرد ليا  كأحكامو أقضيتو، كقد فرض شريعتو عمى جميع سكاف العالـ ككانت 3المصائر

                                                           
 .152، المرجع السابؽ، ص1نخبة مف الباحثيف العراقييف، حضارة العراؽ، ج - 1
 .91ص المرجع السابؽ،، متكف سكمر، خزعؿ الماجدم - 2
 .188أحمد أميف سميـ، العراؽ، إيراف، المرجع السابؽ، ص - 3
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، كقد كاف مركز عبادتو في 1كرجكع فييا كىك الذم يعاقب الممكؾ كعمى آثاميـ كظمميـ
سيدة الريح كالمعركفة كذلؾ باسـ نينيؿ  اإلليةككانت زكجتو  أككرمدينة نيبكر  كفييا معبده 

 2نسكدة  سنبمة القمح الطكيمة.أ

 
  3: يوضح رمز اإللو إنميل. 19 شكل رقم

 .انكي اإللو
بالنسبة  أمامعناه بيت الماء  األعظـلو في الثالكث إككاف يعرؼ باسـ ابا كىك ثالث 

مسكف معرفة المياه التي  أيسكككانت مممكتو  األرض"سيد "اسمو السكمرم فيك انكي  إلى
، ككانت دار 4يا ككاف يرمز لو بكائف برمائي ىك العنزة السمكةاألرض كتحيط بتحمؿ 

                                                           
 .248طو باقر، المرجع السابؽ، ص - 1
 .165فراس السكاح، مكسكعة األدياف، المرجع السابؽ، ص - 2
 .155، المرجع السابؽ، ص1نخبة مف الباحثيف العراقييف، حضارة العراؽ، ج - 3
 .141ديبليكرت، ببلد ما بيف النيريف، المرجع السابؽ ،ص - 4
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 األرضسيدة  ي"إمك -نف"أم ايسك" ككاف لو رفيقتو ىي " عبادتو في أريدك كقد سمي معبده
 1كالرسا كالكركاء. أكر األخصببلد ما بيف النيريف كعمى  أنحاءكقد قدسو الناس في جميع 

ح الذكاء لمممكؾ كساعد الكينة عمى تأدية كمن لئلنسافكقد كشؼ عف صناعات مختمفة 
كظائفيـ المقدسة كخاصة في طقكس السحر التي كاف يستعمميا لممارسة ماء مقدسا يؤخذ 

 2ريدك.ض ايسكف في معبد أمف حك 

 
 3اإللو إنكي. 20:شكل رقم

                                                           
 .145عبد الحميد زىيدة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .142ديبليكريت ،ببلد ما بيف النيريف ،المرجع السابؽ ،ص -2
 .156، المرجع السابؽ، ص1نخبة مف الباحثيف العراقييف، حضارة العراؽ، ج - 3
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 الفمك آلية

 عشتار: 

ككصفت بأنيا لسكمرية كىي نجمة الزىرة الحب كالجماؿ السامية نظيرة انانا ا إلية
سامييف مثؿ " كليا أسماء كثيرة عند الالبغي المقدس"نيا ممكة السماء كأنيا "نكر العالـ" كبأ

الجحيـ كحبيا  إلىساطيرىا نزكليا "أشيرة" كعشتر كمف أ ،"أستارت" "أتارغاتيس"، "عشتركت"،
بادتيا في كقد احتمت عشتار مكانا كبيرا في ديانة سكاف ببلد الرافديف كانتشرت ع 1لتمكز،

 2.األخريات اإللياتالقديـ كقد طغت شخصيتيا عمى  األدنىمناطؽ اخرل مف الشرؽ 

 
 3: يوضح اآللية عشتار. 21شكل رقم 

كاحد كتمثؿ سيدة المعركة المسمحة بالقكس كالرمح  أفالحب كالحرب في  آليةككانت تمثؿ 
ككاف معبدىا الرئيسي في  األسدكترتدم قبلدتيا االزكردية كىي تضع قدميا عمى رمزىا 

                                                           
 .285،286األب سييؿ قاشا، المرجع السابؽ، ص  - 1
 226،227أحمد أميف سميـ، العراؽ، إيراف، ص  - 2
 .195السابؽ، ص  خزعؿ الماجدم، بخكر اآللية، المرجع - 3
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 أقدـ، كقد احتمت عشتار مكانة بارزة في فكر العراقييف القدامى لككنيا تعكس 1مدينة نينكل
 األمياتالمتمثمة في الدمى  األثريةالمعتقدات المتعمقة بعبادة الخصب المتمثمة في المقى 

 2نماذجيا في قرية جرمك. أكلىالتي عثر عمى 

 :شمش اإللو

لو القمر في المنزلة حب العقائد البابمية فقد كلدت الشمس عف القمر كقد سماه إيمي 
النير كيمفظ  "م" كمعناه الضكء كالنكر ككذلؾ أطمؽ عميو ينار "أكتك"أالمصريكف باسـ 

في الجنكب كسيبار في الشماؿ ككاف " االرس"ك" ارارا"، ككانت مديناتاه في 3شمشباألكادية 
 Aya4يف يدعى ايبار ككانت زكجتو نينيكار آّيا معبده في كمتا المدينت

 
 5: يوضح رمز اإللو شمش. 22 شكل رقم

                                                           
 .15جفرم بارندر، المرجع السابؽ، ص - 1
، المدرية العامة 34ناتؿ حنكف، شخصية اإلالىة األـ عشتار في النصكص المسمارية كاألكدية سكمر، مجمد  - 2

 .22،23ـ، ص 1978لآلثار،بغداد، 
 .215أحمد أميف سميـ، العراؽ إيراف، مرجع سابؽ، ص - 3
 .174،175السابؽ، ص  فراس النكاح، المرجع - 4
 .192خزعؿ الماجدم، بخكر اآللية، المرجع  السابؽ، ص - 5
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 :لو سيناإل 
أطمؽ عميو السكمريكف كذلؾ ، كقد 1اإلنسافلمصالح  األميفلو الضكء كالراعي إكىك 

ف كرقمو الحسابي ثبلثكف فيك يمي كمعناه رجؿ السماء ككاف يقيس الزم اسـ "ننار" أك"نانا"
الزمف كقد اشتير  أقدـمنذ  لو القمر بمدينة " أكر"إعبكدات كقد حض في ترتيب الم آيا""انكي 

 2بيبلؿ مع صكرة ىيئة كبش. أكبالحكمة ككاف يمثؿ بيبلؿ كحده 

 :الطبيعة آلية

 :نيسابا

ف ة السنابؿ فقد كصؼ بطكؿ شعرىا كألككآلي 3الحبكب كالمحاصيؿ عند البابمييف آلية
التي  اآلليةالكتابة كالكتب كالعمـك  آليةنيسابا  أصبحتكانت تصنع مف القصب  األقبلـ

لـ  األرضف << أم أدارت نيسابا صدرىا الخصب ، ككاف يقاؿ >>لقد أ4تحمؿ بيدىا القمـ
 5.األـ األرض أشكاؿحد تعطي محصكال كفيرا كىي أ

 :ددأ
 الطبيعية كيمثؿ العاصمة سكاء في مظيرىا الديني السخي مف مطر اآلليةيعتبر مف 

يحرماف  ك إعصارك في مظيرىا العنيؼ المدمر مف برؽ فيضاف يكلد الحياة في النبات أ
 6مف ثمار عممو الدائب. اإلنسافعمى 

                                                           
 .80ـ، ص2002،دار الشركؽ، عماف، 1زعؿ الماجدم، المعتقدات األمكرية، طخ - 1
 .385برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص - 2
،دار عبلء الديف ،دمشؽ 11الرافديف ،طفراس السكاح، مغامرة العقؿ األكلى، دراسة في األسطكرة، سكريا ك ببلد  - 3
 .34ـ ،ص1988،
 .203كديع يشكر، المرجع السابؽ، ص - 4
 .385فراس السكاح، مغامرة العقؿ األكلى، المرجع السابؽ، ص - 5
 .75سيتكمكتسكاني، المرجع السابؽ، ص - 6
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 1: يوضح اإللو آدد.23 شكل رقم

 الوطنية اآللية

 مردوخ اإللو

لو السماء لدل البابمييف كلكنو إ "نك"أالثاني بعد  اإللولو مدينة بابؿ الرئيسي كىك إكىك 
اسمو بالمغة  أمالو الشمس" إاسمو بالمغة السكمرية "عجؿ  ىكمعن 2اآلليةالسيد الفعمي لمجمع 
مقدس كالذم ىك التؿ ال "دككك "كمعنى "دككك" اإللودككك" ام بمعنى ابف –البابمية فيك "دمار 

مف مردكخ منذ عصر ميس  اإللوكقد ظير اسـ  اآلليةنو مجمس أكالذم يعبر عمى  يعبر
 3."انكي" لئللوا ينن أؽ ـ كىك يعتبر  2600حكالي 

                                                           
 .268خزعؿ الماجدم، بخكر اآللية، المرجع  السابؽ، ص - 1
 . 384فراس السكاح، مغامرة العقؿ األكلى، المرجع السابؽ، ص - 2
 .161،162فكزم رشيد، المرجع السابؽ، ص  - 3
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مف عبلقاتو باإللو  أكثرعبلقتو باإللو شمش  إلىبينما المعنى الذم يتضمنو اسمو يشير 
 إلىانكي كقد ارتبط االه مردكخ بعظمة بابؿ في زمف حمكرابي حيث رفعو مف الو محمي 

ككممتو تخمؽ  اآلليةالسيد كممؾ  أمكقد حصؿ عمى لقب "بعؿ"  اآلليةبيف  األكلىالمرتبة 
عبادة البابمية الجديدة بمغت  األسرةالخمؽ كتمحييـ كزكجة مردكخ ىي  "ساربانيتك" كفي عيد 

العميا التي تحكـ العالـ ككاف البابميكف يحتفمكف  اإللييةمردكخ الذركة فقد ظؿ يمثؿ السمطة 
التي كانت ميداة  كأمبلكيالتمجيده المعابد ككثرة الكينة لخدمتو  أقيمتس السنة كقد بعيده برأ

 1مف الشعب كالممؾ عمى حد سكاء.

 
 2: يوضح اإللو مردوخ.24 شكل رقم

                                                           
 .379،380برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .384فراس السكاح، ، مغامرة العقؿ األكلى، المرجع  السابؽ، ص - 2



 الفكر الديني في مصر كببلد الرافديف                                       :الثانيالفصؿ 

 

 
103 

 

 أشور

كيتميز بدكره في المطامع السياسية  أشكر اآلليةكىك كبير  أشكرلو مدينة إ أشكركاف 
نميؿ إباإللو  إلييـ األشكريكففيك قديـ جدا كقد شبو  اإللوىذا  أصؿعف  أما، 1لمدينة شعبو

عف زكجتو فيي عشتار الخاصة  أما اآللية كأبك"الجبؿ الكبير" ك"سيد البمداف"  ألقابوكصارت 
 2ككاف يرمز ليا بقرص الشمس المجنح كفي داخميا محارب يحمؿ قكسا. أشكربمدينة 

 
3: يوضح اإللو آشور.25 شكل رقم

                                                           
 .185فراس السكاح، مكسكعة األدياف، المرجع السابؽ، ص - 1
 . 145،146فكزم رشيد، المرجع السابؽ، ص  - 2
 164المرجع نفسو، ص  - 3
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 :المعابد في مصر أوال:

 :تعريف المعابد المصرية والغرض منيا -أ

يتمتعكف بنفس عقمو كطبعو كميكلو  أشخاصا آليةكاف المصرم القديـ يتصكر 
، اآللية تالتصكر فقد كان، كطبقا ليذا شيءقبؿ كؿ  إنسانا إليويككف  أفكىيئتو، كىك يحب 

لسف ،كلقد كجد المصرم ككبر ا األمراضيعانكف الطعاـ ك  إلىكجية نظره يحتاجكف  مف
كاجيت فكره الديني  كأنياالذم استميمتو مف بيئتو حبل لمشكمة البد  اآلليةستقرار القديـ في إ

التساؤؿ الذم الكبرل، كالشمس كالقمر كالسماء كالرياح كغيرىا، ككاف  اآلليةعرؼ  أفمنذ 
نجدتو  إلىقدـ ك تت إليوتحس بو كتستمع  أفالبعيدة عنو  اآلليةيدكر بخمده، كيؼ يمكف ليذه 

 ؟إليياعندما يحتاج 
خذ مسكنيا إليو حيث يقيـ كلتأت ىي إلييما حيث تككف فمتأيذىب  أفكما داـ ال يستطيع 

 1بجكاره.
مثمو السماء، كالمغطى عمى غرار باألسرار كىكذا كاف المعبد ىك "البيت السماء" المفعـ 

كقد نقد ىذا البناء  اإلنساف" في ىيئة اإللو، لقد شيد المعبد بنفس صكرة "أيضاالسماء 
 2.كاألرضالمقدس كفقا لممحكريف شماؿ، جنكب، شرؽ، غرب كىك يمثؿ كذلؾ العالـ الككني 

كقد كاف يطمؽ  3ف المنزؿ الدنيكم.أف المعبد المصرم القديـ شأنو في ذلؾ شأكيرل البعض 
فالمعبد ىك المكاف المخصص لمعبادة كتمجيد  4"اإللوعمى المعبد في المغة القديمة "بيت 

                                                           
بياء الديف إبراىيـ محمكد ،المعبد في الدكلة الحديثة في عصر الفرعكنية كتنظيمو اإلدارم كدكره السياسي، ]د.ط[،  - 1

 24ـ،ص 2001،اإلسكندرية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب
 .157ركبرت جاؾ تييك، المرجع السابؽ، ص - 2
 .162يا ركسبلؼ تشرني، المرجع السابؽ، ص - 3
 .748سمير أديب ،مكسكعة الحضارة المصرية القديمة، المرجع السابؽ، ص - 4
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قامة الصبلة كاالحتفاؿكتقديـ النذكر كالقرابيف  اإللو ة المراسيـ الخاصة كتأدي باألعياد كا 
ف المعابد في مصر ظيرت في المعبد مر في مراحؿ عبر الزمف كا   فكضبط المكاد فإ

 1عصكر التي سبقت قياـ السبلالت.ال
التسجيؿ لمتاريخ، ككانت المعابد أيضا ك  لئلعبلـكقد كاف المعبد مكانا لمعبادة كما كاف مكاف 

مرة ظاىرة احتراؼ الطب كمينة متخصصة في يد  ألكؿظيرت  إذكالعبلج  لبلستشفاءمكانا 
قا بالطقكس الدينية كشيئا كثي ارتباطاد، كلقد ارتبطت الممارسة الطبية الكينة كخداـ المعب

عف الطرؽ التي تؤدل إلى كلى ىي البحث ممت نظرية كقد كانت ميمة الطب األفشيئا تكا
رية مرتبطة بالكياف في المعابد ركاح الشريرة مف الجسد كلقد ظمت تمؾ النظطرد األ

العبلج في ذلؾ الكقت،  ىي دكر إذيضا عمميات التحنيط تتـ في المعابد كامتيازاتيـ، ككانت أ
ف الطب في مصر، لـ يتقدـ كثيرا برغـ عظـ االنجازات التي بمغيا المصريكف كلقد قيؿ إ

 2في فف التحنيط. األكؿ
 3الطقكس الدينية. ألداءكمكانا مقدسا  لئللوكقد كاف المعبد في نظر المصرييف القدماء بيتا 

سـ كأطمقكا عمييـ إالطبقات العميا،  رادأفالمعابد فكانت في يد الكينة كىـ مف  إدارة كأما
في  عماؿ الماديةمى األفي معابدىـ، ككاف مف الكينة مف يقتصر عممو ع اآلليةبكيانة 

 اإللوطعاـ قكس الدينية المقدسة كخاصة طقكس إداء الطالمعبد، كمنيـ مف كاف يقكـ بأ
لنصكص الدينية، ككاف كحرؽ البخكر لو كمنيـ مف كاف يقكـ بترتيؿ ا أماموبتقديـ القرباف 

كمف التجارة التي كانت تقكـ بيا بعض المعابد الكبرل  4يشترط فييـ جميعا النظافة كالطيارة.

                                                           
 .208محمكد شاكر، المرجع السابؽ، ص - 1
 .82محمد فتحي عكض ا، المرجع السابؽ، ص - 2
 .301ـ، ص1966، دار األنكار، بيركت، 1ستارؿ اللك، الفف كالحياة االجتماعية، تح:عادؿ العكا، ط - 3
 .95إبراىيـ زرقانة، المرجع السابؽ، ص - 4
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حتفاالت كالطقكس نت تدفع مرتبات الكينة كتغذيتيـ أثناء الخدمة في المعبد كنفقات اإلكا
 1الدينية كالضرائب التجارية عمى المعابد التي تمارس نكعاف مف التجارة.

كقد كاف المعبد يمثؿ الككف حسب ما يراه المصرم القديـ كما يخيمو ،فمنذ البداية نرل 
مكجات الماء المتعاقبة في  المصرم القديـ يشكؿ السكر المبني الذم يحيط بالمعبد عمى ىيئة

 األزليةيعبر عف الحدكد الفاصمة بيف المياه  أفككاف يريد بذلؾ  .األزليأك المحيط ، النير
 2الجافة التي يحدث عمييا بداية الخمؽ. األرضكبيف 

 إلىبررت قد  األرض،كانت ىناؾ قطعة مف  األكؿالككف في زمف الخمؽ  نشأةكعند بداية 
الجزيرة تميزت  أك األرضىذه  األزليةبرزت مف مياه نكف  ،الكجكد خارجة مف الظبلـ

معبد في الدنيا كاعتبر كبيت لممعبكد  أكؿ بنىمنخفضة كعمى ىذه الجزيرة قد  كبأنيابصغرىا 
 3.األكؿ
ذا ف ىذه العبارة كانت تعنى ف المصرم قد كصؼ معبده فيما بعد أنو قصر المعبكد فإكا كا 
ؿ الممؾ يعيش في قصره لو تيجاف ف المعبكد كاف يتصكر مثما معناىا الحرفي أل يكما
مكنو كىـ الكينة الذيف يطعبو ك لقرابيف ككاف لو خدـ يعتنكف م ايؤدل لو أتباعو الضرائب أك 

 4جؿ ذلؾ بخدـ المعبكد.يسمكف مف أ

                                                           
]د.س[  ،اإلسكندرية ،دار الكفاء ]د.ط [، ،في العصريف اليكناني كالركماني عنايات محمد احمد ،تاريخ مصر - 1

 .335،ص
 رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في اآلثار المصرية، السيد قاسـ ،تطكر أعمدة معابد الدكلة الحديثة،محمكد عكض  - 2

، ،أ.د/عبد الحميـ نكر الديف إشراؼ:  .24ص ـ،2006 الفيـك
 .24ص المرجع نفسو، - 3
 .187ص ،المرجع السابؽ أدكلؼ إرماف، - 4



 المعابد في مصر كببلد الرافديف                                            :الثالث الفصؿ

 

 
108 

 

ساسية كىي المحافظة رضية األعماؿ األلمعبد المصرم مبنى كظيفا مكرسا ألىـ األككاف ا
مف ىجمات القكل المعادية كتغذيتيا  اآلليةعمى الخمقية ،ككانت كظيفة المعابد ىي حماية 

 1م تدخؿ يعكؽ عمميا.ؿ عمميا الككني كمنع أجيدة لتسيي كالمحافظة عمييا في حالة
ك الخط ،كىسيما تماثميا بالنسبة لمحكر طكليالمعبد المصرم بصفة عامة مبنى مقسـ تقك 

ية ك الجماعات المتعددة كما كانت تدار حكلو الطقكس الدينالذم كاف يتخذ إتجاىو المتعبد أ
جزاء المعبد عمى ىذا التماثؿ مف أ المناسبات فتقطع ىذا المحكرعياد ك كتتخذه المراكب في األ

 2مرسى المراكب خارج المعبد.
 ،عضبيس مؤسسة دينية فقط كما يرل الكلقد كاف المعبد المصرم بمثابة دكلة قائمة بذاتيا كل

ككاف  ،خرمية التحكؿ بيف العالـ األحياء كالعالـ األىـ كظيفة لممعبد تعتمد عمى عمككانت أ
لعديد مف التعاكيذ عمميات متتالية مف الطقكس الدينية كتبلكة اىذا التحكؿ يتـ عف طريؽ 

الحفاظ عمى قكة قكس يحافظ عمى ثبات نظاـ الككف ك ستمرار مثؿ ىذه الطالثابتة ككاف إ
 مصر القديمة.

كنصكص مناظر جدرانو بعناية كما يجب دراسة كظائؼ المعبد المصرم مف خبلؿ نقكش 
جتماعات ليس مجرد مكاف لئليمة ىك بيت المعبكد ك في مصر القد، حيث كاف المعبد شديدة

يفتو عبد تشرح كظجزاء المالمناظر المكجكدة عمى كؿ جزء مف أالدينية، ككانت النقكش ك 
النصكص لحقيقة ف تتحكؿ ىذه النقكش ك بيا كيمكف أىـ الطقكس التي ، كأىميتو الدينيةكأ

 3عندما تتمى عمييا بعض الطقكس السحرية.

                                                           
زكريا رجب عبد المجيد، العمارة ك الفنكف الكبرل في مصر القديمة، ]د.ط [، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 1

 .11ـ، ص2009
ـ، 1984تكفيؽ محمد عبد الجكاد، العمارة كحضارة مصر الفرعكنية ، ]د.ط[، مكتبة أنجمك المصرية، القاىرة،  - 2

 .249ص
 .26السابؽ، ص محمكد عكض السيد قاسـ، المرجع - 3
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المعبد ككاف ينكب عنو  قامة الشعائر لممعبكد فيصاحب الحؽ األكؿ في إككاف الممؾ ىك 
كؿ الذم يقـك بطقكس العبادة اليكمية كتمثاؿ المعبكد مصنكعا مف الخشب الكاىف األ

حجار الكريمة، كيدخؿ ضمف ىذه الكاجبات االحتفاؿ المطعـ باأللمغطى بصفائح الذىب ك ا
كؿ مف الشير في المعبد لربع األعياد اأتصؼ الشير ك عياد مناد الشيرية كأعيالدينية مثؿ األ

 1عياد الميبلد المقدس...الخ.كما أف ىناؾ قكائـ أل ياد الكبرل لممعبكد الرئيسي،عاألك 
رض الكاسعة كالكرش المختمفة التي يعمؿ بيا انت بعض المعابد الكبرل تمتمؾ األكما ك

يضا معامؿ لصناعة العطكر يا أسد حاجات المعبد، ككاف يكجد بصناع الميف المختمفة ل
قؿ منتجات حقكليا، كليا كذلؾ مخازنيا كخزائنيا الزيكت، كليا بعض المراكب التي تنك 
 ائرىا كعماليا كحراسيا كمكظفكىا ككتبتيا.حظك 

، ككانت أكثرىا قتصادم في مدنياابد أيضا مراكز لمنشاط الثقافي كاإلككانت ىذه المع
 معاىد فنية يتعمـ فيياكالد الصغار كالقراءة كالكتابة ك األ رىا دكر لتعميـسكاتتضمف داخؿ أ

، ىبيـ في تمجيد المعبكدات كالممؾ، الذيف يستخدمكف مكاالرسامكف كالحفاركف كالمثالكف
بد مف النصكص المختمفة ككانت ىذه المعابد تضـ كذلؾ مكتبات تحفظ فييا كثائؽ المع

يخص  كمنيا ما كاألساطير يخص العقائد امكراؽ البردل منيا التي كتبت عمى أك  األغراض
يخص الحكـ  نسخيا عدد كبير مف الكتبة كمنيا ما ،المعارؼ المختمفةالتعاليـ ك الحكـ ك 
 2نكف .فالك  كاآلدابكالتعاليـ 

اليامة في مصر القديمة مزكدا بمكتبة شاممة تحتكم عمى معبد مف المعابد الكبيرة ك  اف كؿكك
الدينية  المراجع ذات التخصصات المختمفة منيا الكتبمف الكتب ك  –الؼكأحيانا أ–مئات 

                                                           
، المرجع السابؽ، 2رمضاف عبده عمي، مصر القديمة منذ أقدـ العصكر حتى نياية عصر األسرات الكطنية، ج - 1

 .281-277ص
، نفسو، المرجع 2رمضاف عبده عمي، مصر القديمة منذ أقدـ العصكر حتى نياية عصر األسرات الكطنية، ج - 2

 .267ص
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 جانب إلىككتب السجبلت الحسابية الخاصة بالممتمكات  ،الكيماكيةككتب العمـك الرياضية ك 
بالسحر المستخدـ في عبلج بعض  الكتب الخاصةالكتب الخاصة بالعمكـ الطبية، ك 

 1مراض.األ

 .المعماري(الجانب (:وصف المعابد المصرية -ب

قدمو فناء عكاد النبات ذم سقؼ مقي يتكاف المعبد في بداية األمر ككخا بسيطا مف أ
ف شيدت بالحجر عمى ثـ لـ تمبث المعابد أ، تعمكىما شارناف يقـك عمى مدخمو صارياف

ف كذلؾ لما ينبغي أ ،فراد التي ظمت تبنى مف المبفاأل بيكتمراء ك األقصكر الممكؾ ك خبلؼ 
اآللية في الدكلة القديمة غير  لـ يبقى مف معابدك  ستقرار،ا  ف نبات ك م اآلليةيككف لبيكت 

 2سرة الخامسة.أطبلؿ أحد معابد الشمس في عيد األ
ناء كاسع يحيط نيا بسيطة في مظيرىا فيي تقكـ كسط في معابد المممكة القديمة أيبلحظ فك 

شكؿ مسمة الشمس الذم يتخذ  اإللوىك رمز  3،برز جزء في ىذا الفناءأبو ممر مف الحجر ك 
يكجد بالقرب مف المسمة مذبح تقدـ فكقو القرابيف كفي معابد عف تقـك عمى قاعدة عالية ك 

عمدة األزدادت النقكش كالزخارؼ كالتماثيؿ ك تغيير كبير بحيث إعمييا  اإلمبراطكرية التي طرأ
ـ عمى جكانبو تماثيؿ يمتد ممر طكيؿ فيو تقاماـ بناية المعبد ك رج أك برجاف أكذلؾ ظيكر ب

الحيكانات كزيف الممر ببرجيف يتكسطيما مدخؿ المعبد فساحة مكشكفة ثـ برج ثاف بعده 
 4قاعدة.

                                                           
 .118ـ، ص1999، عربية لمطباعة كالنشر، القاىرة، 1، ط2الحضارات،جمختار السكيفي،أـ  - 1
 .95إبراىيـ زرقانة، المرجع السابؽ، ص - 2
الفناء: بكسر الفاء كفتح النكف ىي الساحات عند األبكاب الدكر كفناء الدار ما امتد مف جكانبيا كجمعيا أفنية . أنظر:  - 3

 .24ـ، ص1956د،ف[، بيركت، ، ]د،ط[، ]د،20ابف منظكر، لساف العرب، مج 
 .208محمكد شاكر، المرجع السابؽ، ص - 4
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في نياية ىذه القاعدة تكجد غرفة المعبد الرئيسية التي دة المقدسة الخاصة باالحتفاالت ك عمأل
يكجد مدخؿ ثاني ك  رز يكاجو الزائر عند دخكلو ىذاالمعبكد في مكاف با اإللوتضـ تمثاؿ 

 ماـ المدخؿكرائو غرؼ كثيرة تستعمؿ مسمتاف أ لممعبد في الجانب الخمفي مف الغرفة تمتد
ىذه الغرؼ الضكء  إلىكينفد 1المعبد. لئللوعبارات الدعاء سـ الممؾ ك الرئيسي يكتب عمييا إ

 2مف خبلؿ نكافذ صغيرة مرتفعة تقع تحت السقؼ.
مؿ في حشك حجار معبد كاإال أف كشؼ أكفي عيد الدكلة الكسطى ظؿ طراز المعبد مجيكال 

مسمتاف  ، كفي ىذا العيد كانت تقاـميا امنحكتب الثالث بمعبد الكرنؾقاالبكابة الثالثة التي أ
طعة كاحدة مف الحجر كينقش ت عادة مف قىذه المسبلت تنحمدخؿ المعبد ك  جانبيعمى 

ف شكؿ مربع كتضيؽ جكانبيا تدريجيا إلى أقاعدة المسمة عمى لقابو ك كأعمييا إسـ الممؾ 
.  3تنتيي بشكؿ ىـر

مشيا مع ثراء مصر كعظـ خذت تظير بشكؿ ضخـ تكفي الدكلة الحديثة نجد أف المعابد أ
 4متداد سمطانيا.ا  فتكحيا ك 

تيجاف  ك تقـك عميياقدما  70سطكنات كبيرة جدا يبمغ ارتفاع البعض منيا كقد شيدت عمى أ
يرة الحجـ لمممكؾ بطراز قيمت في المعابد تماثيؿ كبىائمة لكنت بألكاف زاىية متعددة ك أ

ما الجدراف فقد زينت بمنحكتات بارزة طبيعي ك أقيمت سبلت لتسجيؿ أعماؿ الممكؾ الحربية أ
 5تظير فييا الحمبلت البشرية قادىا الممكؾ.

                                                           
 .208محمكد شاكر، المرجع السابؽ، ص - 1
 .162ياركسبلؼ تشرني، المرجع السابؽ، ص - 2
 .91ـ، ص1969نعمت إسماعيؿ عبلـ ،فنكف الشرؽ األكسط القديـ، ]د.ط[، دار المعارؼ لمنشر، مصر،  - 3
 .748أديب، مكسكعة الحضارة المصرية القديمة، ا لمرجع السابؽ، ص سمير - 4
 .213محمكد شاكر، المرجع السابؽ، ص  - 5
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باستقامة االتجاىات في محكره الرئيسي دكف  نو حتى اكتمالونشأالمصرم منذ  خذ المعبدفقد أ
 تعقيد بحيث اذا استقؿ الزائر مدخؿ المعبد اكشفت لو عمى طكؿ المدل استار محرابو الخير

مقاصير  المصرية مخازف جانبية كحجرات ك تضمنت المعابدعمى استقامة شبو كاممة ك 
 1عصر. إلى مف عصر  كأبياءكزيدت فييا صركح  فرعية ،

تميز ك  األرضالمياه الجكفية تحت  إلى مبانيو تصؿ أساسيات أف األكؿالمعبد  كمف رمزيات
داخؿ المعبد مركرا بصاالت  إلىكمما اتجينا  ألعمىىذا المعبد باف محكره المركزم يرتفع 

اقؿ ارتفاع حتى ك  األرضارتفاع لو في  ألقصىيصؿ  حتى )المستنقع األزلي(األعمدة
ذلؾ المكاف  أك أفؽبمثابة  أيضا، ككاف المعبد حيث يكجد المعبكد األقداسفي قدس  األسقؼ
 حيث تشرؽ الشمس في الصباح ك 2المكجكد فكؽ الجباؿ الشرقية، األفؽ، ىذا يءالمض
كاف ىذا الشمس في الميؿ، ك  تختفيبية حيث المكجكد فكؽ الجباؿ الغر  األفؽىذا  أيضا

 ك ،األخر العالـ  إلىكىك الذم يصؿ  ضاألر  مثابة المكاف الذم يحكل السماء كالمعبد ب
 البحيرة المقدسة ىما نكف كعتبر سكر المعبد ك إككف مصغر حيث بمثابة  أيضاكاف المعبد 

 3لبداية الخمؽ. األكؿفكاف المكاف  األقداسقدس  أما
جزاء رئيسية: عند المدخؿ برجاف ضخماف مكذجية ثبلثة أعبد المصرم في ىيئة النمكيضـ ال

األبراج لتثبيت الصكارم سية في كاجية ، كخصصت التجاكيؼ الرأبينيما باب طمائبلف يرب
تنتيي ك  ،عدائوتصكر إنتصارات الممؾ عمى أ ،كتزيف جدراف الخارجية بنقكش بارزةعبلـباأل

كقد كاف ىذا الجزء مخصص  4عمدة،البكابة بفناء تحيط بو أركقة بصؼ أك صفيف مف األ
                                                           

محمد فياض كسمير أديب، الجماؿ كالتجميؿ في مصر القديمة، ]د.ط[، نيضة مصر لمطباعة كالنشر، القاىرة،  - 1
 .55ـ، ص2000

 .24بياء الديف إبراىيـ محمكد، المرجع السابؽ، ص - 2
 .24محمكد عكض السيد قاسـ، المرجع السابؽ، ص - 3
سمية شيبي، تأثير الديانة عمى الحياة االجتماعية كالفكرية في مصر الفرعكنية، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير،إشراؼ:  - 4

 .145ـ، ص2005ـ/2004الدكتكر رحماني بمقاسـ،في تخصص التاريخ القديـ، 
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لى ؽ صاعد يؤدم إالناحية المكاجية لممدخؿ يكجد طري لعامة الشعب كفي مؤخرة الفناء مف
شامخة كيخصص ىذا الجزء عمدة اليعتمد السقؼ عمى عدد كبير مف األبيك كبير مسقؼ ك 

عمدة نجد ككراء صالة األ 1ليو بدرجة كافية،بطبيعة الحاؿ كاف الضكء ال يصؿ إلمكينة ك 
تحيط بيا  2دة فيناؾ مقصكرة،كثر مف حجرة كاحباإللو ،ككانت أحيانا أالحجرات الخاصة 

لى جانب ىذه  3المصنكعات الثمينة،دكات المقدسة ك مختمفة لتخزيف األغرؼ ىذه العناصر  كا 
خرل خارجية ،مثؿ الشرفة كمكاف عناصر أساسية تحتكم بعض المعابد عمى العناصر األ

مينو لتأ ىائمة كذلؾ باتحيط بالمعبد حائط سكر ضخـ فيو بكاالبحيرة المقدسة كيالكالدة ك 
يبلحظ أف تخطيط المعبد كاف يحقؽ فكرة اإلظبلـ التدريجي الذم يبدأ مف كتحصينو، ك 

كالتي تقع في مؤخرة  4قداس،الدخكؿ حتى ينتيي إلى أظمـ مكاف في المعبد كىك قدس األ
ذا كاف المعبد ك رمزه ك اإللو أيكضع فييا تمثاؿ المعبد كىي عبارة عف مقصكرة مستطيمة  ا 

 5لو حجرة.و كاف يخصص لكؿ إاألكثر مف إل
كيحيط  6،كات المقدسة كالمصنكعات الثمينةدكيحيط بقدس األقداس غرؼ مختمفة لمتخزيف األ

 " يكضع عادةماـ الجدار الخارجي الذم يعرؼ "بالصرحبالمعبد أسكار ضخمة مف المبف، كأ
 7خراف كاقفاف كمسمتاف.آتمثاالف جالساف ك 

الكقت نجد  لى داخؿ المعبد ك في نفسكمما إتجينا إكما يبلحظ أيضا الصعكد التدريجي 
ف النقكش السقؼ كقد ماؿ نحك األرض في إتجاه قدس األقداس كمف ناحية أخرل فإ

                                                           
 .100إسماعيؿ عبلـ، المرجع السابؽ، ص نعمت - 1
 .26بياء الديف إبراىيـ محمكد، المرجع السابؽ، ص - 2
 .146سمية شيبي، المرجع السابؽ، ص - 3
 .27بياء الديف إبراىيـ محمكد، المرجع السابؽ، ص - 4
 .100نعمت إسماعيؿ عبلـ، المرجع السابؽ، ص - 5
 .146سمية شيبي، المرجع السابؽ، ص - 6
 .100نعمت إسماعيؿ عبلـ، المرجع السابؽ، ص - 7



 المعابد في مصر كببلد الرافديف                                            :الثالث الفصؿ

 

 
114 

 

، إال أنيا عمى جدراف الفناء تصكر مناظر دنيكيةعمى كاجيات البيمكف ك لتي تبدكا أكالمناظر ا
 1لى داخؿ المعبد.مما إتجينا إبالتدرج أيضا تنتقؿ مف المناظر الدنيكية إلى الدينية ك

ف جميع مداخميا الداخمية ف تكك المصرية أ بناء المعابد ظـ المتبعة فيإف مف النبيذا فك 
 األبياءشكفا ،مع سقؼ الفناء مك جعؿف الكسطى عمى إستقامة كاحدة ،كما أنو يبلحظ أ

لى المعبد، لممثكؿ كر، كاف الغرض منو تييئة الداخؿ إترؾ فتحات بسيطة بيا النالداخمية ك 
 يئا، إمتؤليا شيئا فشيقؿ الضكء في أمكنة إلىانتقؿ مف ضكء النيار  إذا،حتى اإللوفي حضرة 
جزاء الداخمية مف المعبد ترتفع تدريجيا حتى نرل األ خشكعا ،كذا النفس الغرض قمبو رىبة ك 

 2رتفاعا.غالبا أكثر أجزاء المعبد إ الييكؿ ،الذم يككف

                                                           
 .27بياء الديف إبراىيـ محمكد، المرجع السابؽ، ص - 1
 .22ـ، ص1942عبد اليادم حماده كمحمد زكى، دليؿ أثار األقصر،] د.ط[، ]د.د.ف[، ]د.ـ[،  - 2
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 1.الرسم التخطيطي والبيانات لممعبد المصري : يوضح26شكل رقم

                                                           
 .13صزكريا رجب عبد المجيد، العمارة كالفنكف الكبرل في مصر القديمة، المرجع السابؽ،  - 1
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 نواع المعابد المصريةأ -ج

 :اآلليةمعابد  -1

الذيف كانكا يعتبركف أنفسيـ مف نسؿ المعبكدات كأنيـ خمفاؤىـ عمى  الممكؾ حرص
األرض، عمى إقامة المعابد كاليياكؿ كالمقاصؿ تحفظ فييا رمكزىا كتماثيميا كتؤدم الطقكس 

 الدينية فييا كتقدـ فييا كلـ تخؿ مدينة مف معبد أك أكثر مف مقصكرة.
  1اصة، تسمى شعائر تأسيس المعبد،ككاف عند تأسيس معبد لممعبكد كانت تؤدم شعائر خ

كالذم كاف يتميز بإحتفاؿ يطمؽ عميو >>إمتداد حبؿ أك خيط القياس<< كيطمؽ ذلؾ عمى 
اإلحتفاؿ بالنسبة لمجزء األكثر أىمية في التأسيس ككانت الشخصية األكلى في ىذا اإلحتفاؿ 

كمف النصكص ما ينسب  2ؾ نفسو أك كبير الكينة المرتميف ككانت األسعار المقدسة،مىك الم
ىذه الشعائر إلى إيمكحتب مف بداية األسرة الثالثة، منيا ما ينسبيا إلى خكفك، كمنيا ما يذكر 

أنيا ترجع  "سخمكم خع"، كيبدك مف نقكش الممؾ "ليبي األكؿ"أنيا معركفة مف عيد الممؾ 
لبدء ببناء إلى عيد بداية األسرات عمى األقؿ، كىي عبارة عف شعائر دينية تؤدم قبؿ ا
كف بعض المعبد، كاف يقـك بيا الممؾ أك مف ينكب عنو كتساعده كينة ككاىنات يمثم

ف تـ بناء المعبد كانت تؤدل شعائر إفتتاح المعبد كتكريسو لممعبكد الذم المعبكدات، كبعد أ
 3أنشئ لممعبكد مف أجمو.

                                                           
، تؽ: زاىي حكارس، 3رمضاف عبده عمي، حضارة مصر القديمة منذ أقدـ العصكر حتى نياية عصر األسرات، ج - 1

 .80ـ، ص2005]د.ط[،كزارة الثقافة المجمس األعمى لآلثار،]د.ـ[، 
 . 157ياركسبلؼ تشرني، المرجع السابؽ، ص - 2
 .80، المرجع السابؽ، ص3رمضاف عبده عمي، ج - 3
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طة الرافعة >>أتمـ كبعد إتماـ جميع الطقكس الرمزية، يقكـ الممؾ برفع حجر األساس بكاس
 1.<<العمؿ لبناء المعبد كأنيي الطقكس مف أجمؾ

كبر الكرنؾ لئللو آمكف في طيبة كىك أ كبرل كأشيرىا معبدلكتعتبر معابد اآللية مف المعابد ا
 2دار لمعبادة عمى كجو األرض كأعظـ ما فييا الذم يمج فيو اإللو آمكف.

شب ثـ بعد ذلؾ شيدت مف الحجر ببل تغير في كال مف الخأما بداية ىذه المعابد فقد شيدت أ
ىندستيا كفي ىندسة عمارتيا كبقى أقـك يعتبركف معابدىـ بيكتا آلليتيـ بالرغـ مف جيميـ 

 3لمسبب األصمي في ذلؾ.
كقد كانت معابد اآللية محاريب تستخدـ كأماكف لمكرع كالتقكل أك كانت مباني كبيرة ىدفيا 

معيف كما حدث بالنسبة لئللو رع في األسرة الخامسة، ككذلؾ األكؿ تأكيد الكالء نحك معبكد 
ما المعبد في مساحتيا ، محدكدة في نشاطيا، أكانت المعابد في الدكؿ الكسطى متكاضعة 

في الدكلة الحديثة، فكاف لو نشاطو الكاسع الممتد إلى مختمؼ جكانب الحياة المصرية 
 اف المصرييف كانك ة، كنحف نعرؼ أعة لمضخامة كالفخاميمة، كما أصبح صكرة رائدالق

 4يقارنكنو دائما بالقصر السماكم إللو الشمس.
ككانت معظـ معابد اآللية في جكىرىا ذات تصميـ كاحد فكاف لممعبد ميناء أك رصيؼ 

رئيسية لممكاصبلت كمف ىذا الرصيؼ يبدأ لكاف يعتبر الكسيمة ا الذمحجرم عمى النيؿ، 
عمى ىيئة الكباش )رمز المعبد  ؿالجانبيف بتماثيطريؽ مرصكؼ باألحجار كمحاط مف 

آمكف( كينتيي عند بكابة بيف صرحيف أك برجيف أقيمت أماميا المسبلت التذكارية ثـ ساريات 
اتو تحمؿ األعبلـ، كعمى الصرحيف مف الخارج صكر الممؾ في كضع تقميدم يمثؿ إنتصار 

                                                           
 .201ـ، ص2010سيمقي ككقيؿ، قرابيف اآللية في مصر القديمة، تر: سيير لطؼ ا،]د.ط[، بي إتشرك،]د.ـ[،  - 1
 .151برىاف الديف دلك، مصر كالعراؽ، ص - 2
 .41جيمس ىنرم برستد، تاريخ مصر ، ص - 3
 .23بياء الديف إبراىيـ محمكد، ص - 4
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مؿ التعرية إذا ما قكرف بالنقش البارز نو أبقى كأشد مقاكمة لعكاعمى األعداء بالنقش العائر أل
الذم كاف يستعمؿ في تغطية الحكائط  الداخمية لممعبد، كالتي كاف مكضكعيا دينيا في 

عض الغالب، كبعد المدخؿ فناء مكشكؼ تحيط بو البكائؾ كيمي ىذا الفناء فناء آخر في ب
عمدة المسقكفة كربما تمييا قاعدة أخرل، كمف خمفيا الييكؿ أك األحياف، ثـ يمي ذلؾ قاعدة األ

سرار كيحتكم عادة عمى قاعدة حجرية عمييا تمثاؿ األقداس، ككاف يحاط بالقدسية كاألقدس 
اإللو الرئيسي لممعبد، ككاف يحيط بالمعبد سكر مف المبف، كيمحؽ بو بحيرة مقدسة 

عدت لحفظ السجبلت عات إضافية أبعض المعابد كجدت قا لمميرجانات الدينية كفي
كلمدراسة، ككاف الكينة في المعابد يحتكركف المعارؼ كاألداب كالطب كالسحر كيعتبركنيا مف 

 1األسرار.
نما منيا ما دة مف كاف أيضا لعبا كنجد أف معابد اآللية لـ تكف معابد لعبادة اآللية فحسبف كا 

 2ك لعبادة مف يشيدىا.آلية مف الممكؾ السابقيف، أ

 :المعابد الجنائزية-2

كانت مقابر ممكؾ الدكلة الحديثة في كادم الممكؾ ككادم الممكات، مف األسباب التي 
مف الحقكؿ عمى الضفة  دعت إلى تشييد المعابد الجنائزية عمى حافة الصحراء بالقرب

كا الغربية لمنيؿ، كيفصؿ بيف المعابد كالمقابر الجبؿ المشرؼ عمى الكادم، كذلؾ حتى يبتعد
 3كمية عف المقابر التي نقركىا في سرية تامة مف صخر الجبؿ.

كتقع المعابد الجنائزية عمى حافة الصحراء بالقرب مف الحقكؿ في الغرب مف طيبة ككاف كؿ 
 خر في صؼ طكيؿ مف الشماؿ الشرقي إلى الجنكب في مسافة طكليا اآل منيا يقع بجانب

                                                           
 .197محمد إبراىيـ بكر، المرجع السابؽ، ص - 1
 .162ـ ،ص1975محمد أنكر شكرم، العمارة في مصر القديمة، ]د،ط[، الييئة المصرية العامة، ]د،ـ[،  - 2
 .141زكريا رجب عبد المجيد، العمارة كالفنكف الكبرل في مصر لقديمة، المرجع السابؽ، ص - 3
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 1نحك ثبلثة كيمك مترات.
 2ككانت المعابد الجنائزية يقاـ فييا طقكس الجنازة كالصمكات عمى الفرعكف الداخؿ.

ت الجنائزية بعد كفاتو كتتقدـ القرابيف كالعطايا عمى ركحو بلكقد أقيـ ىذا المعبد إلقامة الحف
عمى شاطئ الغربي حيث مدافف الممكؾ لتككف قريبة مف الركح التي تخرج مف المقابر 

 3كتتقبؿ الرحمة كزيارة األىؿ كاألقارب.لحضكر الحفبلت 
ف المعبد الجنائزم في تصميمو اليندكسي كاف يضـ العناصر الرئيسة لممعبد اإللو كنرل أ

ف إختمؼ أحيانا في مظيره العاـ مثؿ الديرم البحرم كالذم سكؼ نتطرؽ إليو فيما بعد  كا 
 الجنزم ينقسمكف إلى أربع كنمكذج عف المعبد الجنزم فمف ناحية أخرل فقد كاف كينة المعبد

درجات عمى غرار كينة معابد اآللية، كما كانت الطقكس التي تقاـ لممتكفى في المعبد 
 4الجنزم تتشابو مع طقكس الخدمة اليكمية في معابد اإللو.

كالمعبد الجنزم كاف يتصؿ باليـر الممكي، كتتككف ىذه المجمكعة عادة مف معبد جنائزم 
ية أك الشرقية لميـر كمتصؿ بمنحدر مائؿ أك طريؽ صاعد لو دىميز مبلصؽ لمكاجية الشمال

كنبلحظ أيضا ذلؾ اإلتصاؿ الكثيؽ بيف معابد اآللية  5مقاـ عمى حافة األرض المزركعة،
كالمعابد الجنائزية في إشراؼ كبار كينة آمكف عمى المعابد الجنزية غربي طيبة كخاصة في 

 6عيد الرعامسة.

                                                           
، المرجع 3الكطنية، جرمضاف عبده عمي، حضارة مصر القديمة منذ أقدـ العصكر حتى نياية عصكر األسرات  - 1

 .96السابؽ، ص
 .151برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص - 2
 .239تكفيؽ محمد عبد الجكاد، المرجع السابؽ، ص - 3
 .12بياء الديف إبراىيـ محمكد، المرجع السابؽ، ص - 4
ف رمضاف، مر: أحمد قدرم ، تر: محمكد عبد الرزاؽ كصبلح الدي1إسكندر بدكم ،تاريخ العمارة المصرية القديمة، ج - 5

 .161ـ، ص1954كمحمكد ماىر طو، ]د،ط[، كزارة الثقافة ىيئة اآلثار المصرية، مصر، 
 .13بياء الديف إبراىيـ محمكد، المرجع السابؽ، ص - 6
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 نائزية:كمف أشير المعابد الج
 معبد الممكة حتشسكت بالدير البحرم. -1
 ف.يمعبد تحتمس الثمث كتحتمس الرابع الجنازي -2
 معبد الممؾ أمنحكتب الثالث الجنائزم. -3
 معبد سيتى األكؿ بالقرنة مف األسرة التاسعة عشرة. -4
 ـ.ك زم المعركؼ باسـ المرسيئمعبد الممؾ رمسيس الثاني الجنا -5
تبر مف أجمؿ المعابد الجنائزية ، كىك يع"ىابك"ينة دمعبد الممؾ رمسيس الثالث بم -6

زية التي ترجع لعصر الدكلة ئركعيا. كىك أكبر ما حفظ لنا مف المعابد الجناكأ
 1الحديثة.

ما جتماعيا ال يمكف التقميؿ مف شأنو كمف ذلؾ ياسيا كا  جنزم دكرا سلكأخيرا فقد لعب المعبد ا
ف معبدىا الجنزم في الدير البحرم. عمى جدرا اإللييةسجمتو حتشسبكت عف قصة كالدتيا 

محكرا رئيسا لمنشاط السياسي كاإلجتماعي في عيد  "ىابك"كذلؾ لقد كاف معبد مدينة 
الرعامسة. كما يتضح ذلؾ مف إضرابات العماؿ في ذلؾ العصر عمى أف كؿ ىذا التشابو 

ية كىي أف كالترابط بيف المعبد الجنزم كمعبد اإللو ال ينبغي أف يخدعنا عف حقيقة رئيس
اليدؼ مف المعبد الجنزم ىك إقامة الطقكس اليكمية الدينية لمممؾ المتكفي كليذا إرتبط 

 بالمقبرة منذ عيد الدكلة القديمة، كألحؽ بيا كما ىك الحاؿ في أىرامات الجيزة.
 الفارؽ بيف معابد جنائزية ك معابد اآللية كليسكلقد كاف المصرم القديـ يدرؾ تماما ذلؾ 

أنو ميز بينيما تمييزا فاصبل في المكاف الذم أقاـ فيو كؿ منيما، كيظير ذلؾ  مفأدؿ  
كاضحا في العاصمة الدينية طيبة فقد أقيمت المعابد الجنائزية كميا في الغرب حيث مقابر 

 2المكتى، بينما معابد اإللو في الشرؽ حيث مدينة اإلحياء.

                                                           
 .144زكريا رجب عبد المجيد، العمارة كالفنكف الكبرل في مصر القديمة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .14ـ، المرجع السابؽ، صبياء الديف إبراىي - 2
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 :نماذج من المعابد المصرية -د

 :معبد األقصر

عمماء إختمؼ كثير مف العمماء حكؿ معنى إسـ ىذا المعبد. كلكف المبلحظ أف ال
تعني الحريـ  Iptrstكجرابك كىمؾ كأتك قد اتفقكا عمى  مثاؿ ىرماف كىانز بكنيتأ األلماف

لؾ ألف مككب المعبكد آمكف ينتقؿ بطريؽ النيؿ إلى معبد األقصر كيقض إحدل ذالجنكبي ك 
عشرة، أك ك ثبلثة كعشركف يكما في األسرة التاسعة يف، أالثامنة عشر عشر يكما في األسرة 

ل الزكاج المقدس يتـ زكاج مقدس أك اإلحتفاؿ بذكر  سرة العشريف،سبعة كعشركف يكما في األ
 1عتبر قصرا لمزفاؼ يتـ فيو كؿ عاـ.عبكد آمكف كالمعبكدة مكت، كلذلؾ أبيف الم

يدخؿ عمييا إال إضافات بسيطة زادت مف قكتو  كيعتبر ىذا المعبد بأنو كحدة متناسقة لـ
جممو كركعتو كأىميا ىي الكاجية الضخمة أك البيمكف األكؿ الذم شيده رمسيس الثاني ك 

مى في ىذا المعبد الطراز المعمارم الجديد الذم أخذ ينتشر منذ بالمسبلت كالتماثيؿ، كيتج
نت السمة المعمارية المميزة في بداية الدكلة الحديثة، ففي الدكلتيف القديمة كالكسطى كا

األىراـ المشيدة فكؽ اليضبة المرتفعة كالمنبسطة التي ال يعدىا شيء فيبدك اليـر فكقيا كأنو 
 2كفد شاىؽ متصؿ بالسماء مما يبعث الرىبة في النفكس كيزيد مف قدسية الفرعكف كقّكتو.

سّماه الفاتحكف العرب بيذا فقد بناه الممؾ أمنحتب الثالث كالذم  3يبة.طكىك مف أعظـ آثار 
شترؾ في تحميتو بالرسـك الممؾ بو مف عمائر إعتبركىا قصكرا كقد إاإلسـ نظرا لكثرة ما يقكـ 

 4تكت غنج آمكف.

                                                           
 .86ـ، ص2008كماؿ كحيد، ممكؾ الفراعنة إطبللة عمى الماضي، ]د،ط[، ىبة النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع، الجيزة،  - 1
 .175ـ، ص2001، ]د،ط[، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 1محمد عبد القادر محمد، أثار األقصر، ج - 2
 .19المكسكعة األثرية العالمية، المرجع السابؽ، صنخبة مف العمماء ،  - 3
 .98محمد إبراىيـ بكر، المرجع السابؽ، ص -4
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قدما مف الشرؽ لمغرب كىك فناء  184قدما مف الشماؿ لمجنكب كعرضو  148كيبمغ طكلو 
متسع كمحاط مف ثبلثة جكانب بصفيف مف األعمدة عمى ىيئة سيقاف البردم ذات تيجاف 

 1حتفاظيا بحالتيا.نسبيا كا  عمى شكؿ براعمة كتتميز ىذه األعمدة  بجماؿ 
رض مف تصميمو ىتـ كثير منيـ بدراسة لمعرفة الغظى األقصر بإىتماـ الباحثيف كقد إكقد ح

قداس ىيئة إنساف، رأس المفكر ىك قدس األ عتباره مصمما عمىكقد ذىب البعض إلى إ
حيث يسكف اإللو الذم يدير الككف، كمعبد األقصر معبد إليي يرجع تاريخ بنائو إلى الدكلة 

 2الحديثة.
مسيس الثاني تمثاالف كبيراف عمى جانبي كأماـ المدخؿ كاف يكجد ستة تماثيؿ ضخمة لمممؾ ر 

المدخؿ يمثبلف رمسيس الثاني كىك جالس ككاف بجكار كؿ كاحد منيما تمثاالف آخراف 
رتفاع ف الذم يصؿ إييمثبلنو كاقفا. كلـ يبقى مف ىذه التماثيؿ حاليا إال التمثاليف الجالس

يؿ التي تمثمو كاقفا كىك المقاـ الكاحد منيما إلى أربعة عشرة مترا. كتمثاؿ كاحد فقط مف التماث
كأماـ ىذيف التمثاليف كانت  3عمى أقصى اليميف بالنسبة لمداخؿ أم المعبد )جية الغرب(.

 4تقـك مسمتاف مف الجرانيت الكردل.

 

                                                           
،تر:لبيب حبشي كشفيؽ فريد،]د.ط[،مكتبة اإلسكندرية،دار المعرفة 3جيمس بيكي ،اآلثار المصرية في كادم النبؿ ،ج - 1

 .72ـ،ص2011الجامعية،اإلسكندرية،
 .178المرجع السابؽ،صمحمد عبد القادر محمد ، - 2
عبد الكاحد عبد السبلـ إبراىيـ، مدخؿ إلى دراسة اآلثار المصرية، ]د،ط[، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 3

 .72ـ، ص2011
 .48ـ، ص1991، مكتبة مدبكلي، القاىرة، 1محـر كماؿ، تاريخ الفف المصرم القديـ، ط - 4
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 1.: لقطة عن قرب لمدخل معبد األقصر وتمثالي الممك رمسيس الثاني27شكل رقم 

مف عبلقاتو المختمفة مع  الثاني الممؾ رمسيسكعمى جانبي المدخؿ نقشت مناظر تمثؿ 
اآللية كاآلليات، كأىميـ بطبيعة الحاؿ الثالكث طيبو آمكف كمكت كخنسك. كخمؼ الجناح 
الشرقي صكر الممؾ رمسيس الثاني كزكجتو المحبكبة الممكة نفارتارم كىما يشاركاف في 

ذا ما عبرنا المدخؿ نجد أنفسنا ف ي فناء كاسع يبمغ طكلو كاحد اإلحتفاؿ بعيد اإللو ميف كا 
كخمسيف مترا كعرضو سبعة كخمسكف مترا كقد شيده كما ذكرنا مف قبؿ الممؾ رمسيس 
 ةالثاني، كعمى يميف الداخؿ نجد المبنى الذم يشده الممؾ تحكتمس الثالث كالممك

، كيتألؼ الجزء الرئيسي في معبد األقصر مف ركاؽ طكيؿ كمجمكعة القاعات 2حتشسبكت
كتقكـ في الجانب الشرقي مف ذلؾ الركاؽ الطكيؿ غرفة تعرؼ بغرفة الميبلد تزيف كخمفيا 

 3جدرانيا مناظر مف الزكاج السرم لمممكة )مكتيميا(  أـ أمنحكتب مف الرب آمكف.

                                                           
 .237ص المرجع السابؽ، ،مناؿ السيد فكرم كتامر محمد سعد ا - 1
 76عبد الكاحد عبد السبلـ ابراىيـ ،المرجع السابؽ،ص - 2
 .39حسيف فيد حماد، المرجع السابؽ، ص- 3
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كيتصؿ بيذا الفناء مف الجنكب بيك ذك أعمدة ضخمة بناه الممؾ أمنحتب الثالث، كاف يقصد 
 1عدة األعمدة الكبرل.بو في األصؿ أف يككف بداية قا

أما البيك الثالث فمحاط بصفيف مف األعمدة الضخمة التي كانت قد تأثرت في اآلكنة األخيرة 
بإرتفاع منسكب المياه الجكفية، كفي البيك الرابع نجد أحد األحجار كقد حمؿ نقكشا بالمغة 

كمف كراء ىذا  2البلتينية تبيف كيؼ خصص أباطرة ركما الفناء الذم يمي البيك لعبادتيـ،
البيك نصؿ إلى قدس األقداس كيعتمد سقفو عمى أربعة أساطيف ككانت في نيايتو قاعدة 

 3الككرنيش المصرم كمف فكقيا تمثاؿ كبير لئللو أمكف. يتكجوكبيرة 

 
 4: يوضح تركيب وتخطيط المعبد األقصر.28شكل رقم 
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 :معبد الكرنك

فيما مضى متصبل بمعابد طيبة عف طريؽ مجمكعة مف الممرات  1كاف معبد الكرنؾ
ماـ كاجية ر الذم تكج بقاياه إلى اليـك أالتي تحؼ بيا الكباش، كأجمؿ ىذه الممرات ىك المم

كقد أحاطت بالفرعكف لحمايتو، كالصرح الذم تؤدم  المعبد، كالذم تحؼ بو تماثيؿ الكباش
ف مف خبلليا التعرؼ عمى بانيو، كىك صرح ىائؿ إليو ىذه التماثيؿ ليست بو أم نقكش يمك

يصؿ عرضو إلى مائة كثبلثة عشر مترا كىك غير مكتمؿ البناء. حيث نجد خمفو الطكب 
 2المبف الذم كاف يستخدـ كبديؿ لمسقاالت.

كيعد معبد الكرنؾ أكبر دار لمعبادة، أسماء المصرييف )المعاف الحسيب(، إذ كاف ليـ أكـر 
ليو فيو عرش آمكف، رب أرباب الببلد، كرمز كحدتيا الدينية كالسياسية، المنازؿ كأقدسيا  كا 

سرائيـ كضرائيـ، كفيو كاف فرعكف يستكحي ربو يـك الركع كالغارة، كاف ييرع الناس في 
عت كضكيختمؼ الكرنؾ عف معابد الدكلة كميا، فيك ليس بدار كاحدة إنما ىك ديار عدة، 

ب الممكؾ منذ مطمع الدكلة الحديثة يزيدكف عمييا، كيغيركف أكائؿ أياـ الدكلة الكسطى، كتعاق
فييا، ثـ يترككنيا لؤلجياؿ عجيبة رائعة، ففيو مختمؼ طرز البناء كفنكف النحت كبدائع النقش 

 3كركائع التصكير.
رؼ عمى دة الكبرل لكرنؾ مف ركائع المنجزات المعمارية المصرية، كلقد أشمكتعد قاعدة األع
 عمكدا  134رمسيس الثاني، كالقاعة مسقكفة كبيا  كابنوكؿ األ ممكيف سيتيبنائيا كؿ مف ال

                                                           
كيمك متر شمالي مدينة األقصر، كىي تحتكم عمى  2الكرنؾ قرية تقع عمى الضفة الشرقية لمنيؿ عمى نحك حكالي  - 1

طيبة عاصمة مصر القديمة في عصر اإلمبراطكرية كيرجع أف أطبلؿ المعابد العظيمة التي كانت يكما ما جزءا مف مدينة 
أصؿ كممة كرنؾ محرؼ مف الكممة العربية خكرنؽ، التي أطمقيا العرب منذ دخكليـ مصر عمى مجمكعة المعابد المكجكد 

 .523بيذه المنطقة. أنظر: حسيف فيد حماد، مكسكعة اآلثار التاريخية، المرجع السابؽ، ص
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 1متر مربع عمى ىيئة جناحيف كممر متكسط. 50.000صفا في مساحة  16كأقيمت في 
نو إذا ما تفيمنا تخطيطو المعمارم نجده رغـ ما يبدك عميو مف تعقيد إال أ فمعبد الكرنؾ

بسيطا فأساسو كال يختمؼ طرازه المعمارم عف المعابد المصرية ككما قد ذكرنا سابقا أف معبد 
الكرنؾ ليس معبدا كاحدا، بؿ يشتمؿ عمى مجمكعة مف المعابد مكرسة لآللية مصر القديمة، 

حكرس  كالبنوكرية، كلزكجتو مكت بؿ يشتمؿ عمى أكثر مف معبد إللو آمكف رع، إلو اإلمبراط
 نمخصيا في مايمي:

 .معبد رمسيس الثالث الخاص بالمراكب المقدسية لثالكث طيبة 
 .معبد أمكف رع الكبير 
  بنو مقصكرة سيف الثاني مكرسة لممراكب المقدسة الخاصة بآمكف رع كزكجتو مكت كا 

 خكسنك.  
 ب الباني.تالمنح معبد إحتفاالت 
 لثالث.حتفاالت تحتمس اقاعة إ 
 .ىيكؿ اإلسكندر األكبر 
 .مقصكرة لمركب آمكف رع شيدىا فيمب أريد يكس 
 حجارتيا مفككة مف الجرانيت. حازشسبكتىياكؿ شيدتيا 
 .معبد مف األسرة السادسة كالعشريف 
 .معبد بتاح 
 .2ىيكؿ طيارقة إلى جكار البحيرة المقدسة ... إلخ 
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 1: يوضح مخطط معبد الكرنك.29شكل رقم

سمو الكرنؾ أطمؽ عمى أكبر مجمكعة معابد بنيت  كقد أقامو المصريكف في مدينة األقصر، كا 
في التاريخ القديـ، كىذا اإلسـ مشتؽ مف كممة فارسية ىي >>خكرنؽ<< أطمقت عمى قصر 

 فخـ لمنعماف بف المنذر أحد أعبلـ العرب قبؿ اإلسبلـ.
بؿ كمركزا ثقافيا مشتقا لفترة كتعد معابد الكرنؾ سجبل حافبل لتاريخ كحضارة مصر القديمة، 

 تصؿ إلى ألفي عاـ.
عظـ ما شيد مف مباني لعبادة اآللية كيحيط بمعظـ معابده سكر سميؾ مف الطكب كىي أ

 مبف كبو ثماني بكابات كقد أقامو أحد ممكؾ األسرة الثبلثيف.لا
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قامة التماثيؿ كالمسبلت كتقديـ  ككاف ىذا الممؾ يتقرب لئللو بإضافة المباني كالمنشآت كا 
العطايا كاليبات. فمما بمغ المكاف مداه في اإلتساع أقاـ الممكؾ مبانييـ في أكثر مف جانب 

 1كما قاـ بعض الممكؾ بإزالة مباني سابقييـ ليشيدكا في مكاقعيا مبانييـ.
ؾ كمعبد األقصر طريؽ ممتد مف الشماؿ إلى الجنكب مزداف عمى كيصؿ بيف معبد الكرن

 2جانبيو بصفيف مف تماثيؿ أبي اليكؿ التي تمثؿ الممؾ برأس إنساف كجسـ أسد.
 كنتحدث عف معبد>>آمكف رع<< كنمكذج مف معابد الكرنؾ.

 :معبد آمون رع

قاعدة كأكؿ شيء في ىذا المعبد ىك المرسى، كىي عبارة عف رصيؼ مرتفع بكاسطة 
  .مربعة لممركب المقدس ككاف يصؿ بيف مرسى كالنيؿ

مف األسرة الثبلثيف "الممؾ نقطانيك األكؿ "إلى عيد يرجع ككاجية المعبد يمثميا الصرح األكؿ 
 26كىك مبنى مف الحجر الرممي كىك ذك برجيف كيتكسط البرجيف مدخؿ ذك بكابة بإرتفاع 

 مترا.
كىك فناء اإلحتفاالت كتبمغ مساحتو ثمانية آالؼ متر مربع، « فناء مفتكح»كيكجد ىذا المعبد 

التي  ىاكر زداف جانباه القتمى كالبحر بالصر األسرة الثانية كالعشريف كقد اكيرجع إلى ع
تحمميا أعمدة مستديرة تيجانيا عمى ىيئة براعـ البردل كأماميا تماثيؿ كباش لرمسيس 

 3الثاني.
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 :معبد الدير البحري

ك التاسع مف حكـ الممكة حتشسبكت كقد المعبد في العاـ الثامف أ ييد ىذابدأ تش
جبؿ  رالرممي األصفر المقطكع مف محاج ساستخدـ الحجر الجيرم الجيد في بنائو كلي

 السمسمة كما ىك متبع في إقامة معابد تخميد الذكرل.
سـ الدير البحرم الذم يطمؽ عادة عمى ىذا المكاف ال يشير إلى شيء مف  مدلكالتو كا 

القديمة، بؿ إلى دير مسيحي أقيـ فكؽ مكاف معبد حتشسبكت حكالي القرف السابع الميبلدم، 
بجكار معبد  أم المقدس. كلما أقامت حتشسبكت معبدىا« حسبرت»ككاف إسـ المكاف قديما 
أم قدس األقداس، كسمى المعبداف « حسبرك حسبر»سمتو األسرة الحادية عشر ا

 1«.افالمقدس»أم « حسبرتي»
كالمعبد في نظامو المعمارم قد شيد عمى ثبلث مسطحات إتخذت شكؿ الشرفات، يعمك 

بالمعبد عدة مقاصير إلقامة الطقكس الدينية لعدة  "سنمكت"أحدىما اآلخر كيميو. كقد لحؽ 
 نكبيس، كاآللية حتحكر..أنتي، ك آكرع، حكر  آلية مختمفة مثؿ آمكف

لكادم معبد إلستقباؿ الزائريف كاف مشيدا عمى ككاف لمعبد حتشسبكت بالقرب مف حافة ا
مسطحيف يعتبراف مقدمة لممسطحات الثبلثة التي يتككف منيا المعبد. ككاف يخرج مف معبد 
الكادم ىذا طريقا صاعدا عمى جانبيو تماثيؿ عمى ىيئة أبك اليكؿ لمممكة حتشسبكت، 

عبد، كمما يؤسؼ لو أف كينتيي الطريؽ الصاعد بمدخؿ ضخـ عند بداية المسطح األكؿ لمم
 2معبد الكادم كالطريؽ الصاعد كالمدخؿ قد تيدمكا تماما.

ككاف المسطح األكؿ يشغؿ فناءا مكشكفا متسعا، يحده جدار منخفض مف الحجر الجيرم 
 المر مدكر في أعبله، ككانت تكجد في ىذا الفناء أشجار مختمفة منيا النخيؿ كربما أشجار
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، ثـ حكضاف لممياه، إتخذ كؿ منيما شكؿ حرؼ "بكنت"مف ببلد  التي أتت بيا الممكة أيضا 
T نبات  -أغمب الظف-فقي بحيث يكاجو كؿ منيما اآلخر، ككاف ينمك فييما في كضع أ

 البردل.
يش المصرم نمترا كيتكج كاجيتيا الككر  25يف جميمتيف عرض كؿ منيما فكينتيي الفناء بصن

ضعتيف صفاف مف الجانب األمامي لممسطح الثاني، كيحمؿ سقؼ ال يارىا الخمفجدد نكيس
أعمدة الصؼ األكؿ مف طراز خاص فقد شكؿ  1عمكد عمى صفيف، 22عمدة بكؿ صفة األ

نصفيا األمامي عمى أساس عمكد مربع أما نصفيا الخمفي فقد اتخذ شكؿ نصؼ عمكد ذم 
 2كؿ عمكد إسـ الممكة. فستة عشر ضمعا. كيزي

الكالدة اإلليية لمممكة حتشسبكت عمى الجدار الخمفي كالتي أصبحت بمكجبيا كنجد مناظر 
لى  اليميف مف صفة اإلبنة المباشرة لئللو آمكف مف الممكة أحمس زكجة تحكتمس األكؿ، كا 

نكبيس تزيف كاجيتيا الككرنيش المصرم كيحمؿ سقفيا مقصكرة اإللو أ كالكالدة نجد ىيكؿ أ
لى اليسار مف صفة رحمة بكنت نجد ىيكؿ أك مقصكرة اإللية حتحكر  إثني عشر عمكد، كا 

التي تمتاز بجماؿ ألكانيا كرقة مناظرىا، كنصؿ إلى المسطح الثالث لممعبد عف طريؽ أحدكر 
صاعد يتككف مف صفيف مف األعمدة تميزت كاجيتيا بكجكد تماثيؿ ضخمة لمممكة 

 حتشسبكت عمى الييئة االكزيزية.
قدس األقداس الذم يتككف مف صالة طكلية منحكتة في الصخر  ة ىذا المسطح نجديكفي نيا

 3كبيا أربع مشكاكات، كأيضا نجد في نياية المعبد مقصكرتاف لكؿ مف اإللو رع كاإللو آمكف.
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 1: يمثل مخطط تركيب معبد الدير البحري.30شكل رقم
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 :معبد الشمس

معابد الشمس التي كنمتقي بتمؾ المراكب كعنصر مف عناصر نمط معمارم آخر، ىك 
ظمت حكرا عمى األسرة الخامسة، كىي تشبو المجمكعات اليرمية مف حيث البنية رغـ 
صعكبة المقارنة بينيما، لككف األكلى معابد كليست مقابر، كتقع معابد الشمس التي حفظيا 
الزمف مف اإلندثار في منطقة تمتد مف أبك صبر أبك غراب، كيعتبر معبد الشمس الذم شيده 

في أبك غراب مف أحسف المعابد التي يسيؿ تصكر تصميميا كربما شيد « كسر رعأ ىن»
عمى طراز معبد الشمس في ىيميكبكليس الذم اندثر إلى األبد تحت كطأة التكسع العمراني 

 1لمدينة القاىرة.
كيكضح لنا ىذا النمكذج مدل اإلختبلؼ بيف معابد الشمس مف غيرىا مف معابد األلية 

ابة ابعيا كأكضاع تصميميا فمف بكابة تقع في كادم النيؿ يقكدنا إلى أعمى بك األخرل في ط
لى المعبد المبني عمى مسطح صناعي، كيضـ فناء فسيحا أخرل عمى اليضبة الصحراكية كا  

حجار عمييا مسمة ي قاعدة مخركطية الشكؿ مبنية مف أمستطيؿ الشكؿ تقع عمى جانبو الغرب
الجانب الشرقي مف ىذه القاعدة يقع مذبح يضـ خمس كتؿ  ماـحجار الجيرية كأمف كتؿ األ
يقع إلى الجية الشمالية منيا مكاف قميؿ اإلرتفاع أعد لذبح الحيكانات بو قنكات  2مف المرمر.

ال تسع كىناؾ مذبح إلى عشر جرار عظيمة لـ يبؽ منيا إكانت تجرم فييا دماء الضحايا 
عف سابقو، كربما كاف أحد المذبحيف معبد  آخر في الجية الشمالية مف المسمة ال يختمؼ
 3القرابيف اإللو رع كاآلخر لقرابيف اآللية حتحكر.
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كمف البكابة العمكية يخرج ممراف أحدىما إلى اليميف يؤدم إلى مجمكعة مف المخازف تقع 
شماؿ الحائط الخارجي لممعبد، كالثاني إلى اليسار يصحبا أكال إلى حجرة مبلبس في قاعدة 

ثـ إلى مسطبة أسفؿ المسمة كقد عثر عمى مركبة خشبية طكليا ثبلثكف مترا ترقد  المسمة،
عمى قاعدة مف الطكب إلى الجنكب مف المعبد، تعتبر بالتأكيد تمثيبل ماديا لكاحدة مف 
المركبتيف المتاف كاف إلو الشمس يعتقد أنو يعبر بيما السماء في رحمتو اليكمية، كعمى الرغـ 

ؿ المعبد بعناية فإنو لـ يكجد أم أثر لممركبة الثانية كالذم كاف مف مف حفر المنطقة حك 
 1المتكقع كجكده.

لكلو مف مضمكنو الركحي ىذه الداللة التي دمد العمؿ المعمارم في مصر القديمة متيس
كصاؿ العمؿ المعمارم كتككف لو بمثابة الحامؿ، كمف ىنا كانت معابد أينبغي أف تسرم في 

ي ف اين لة القديمة كالتي كرست لعبادة اإللو )رع( كالذم يتجسد رمز الشمس في عصر الدك 
قرص الشمس كضيائيا الكىاج. عبارة عف مساحة منتظمة مكشكفة دائما لكي يصؿ ضياء 
الشمس بكؿ سنتيمتر فييا، عزلت المساحة كداللة رمزية قدسية بجدار منتظـ، ىك الحد 

كقد زينت كاجية الجدار الداخمية برسـك مف الفاصؿ بيف دالالت الكاقع المادية كالركحية، 
 2مشاىد الطبيعة في فصكليا المختمفة.

                                                           
 .155نيقكال جريماؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
 .142ـ، ص2005، دار مجدالكم لمنشر، لبناف، 1زىير صاحب، الفنكف الفرعكنية، ط -2



 المعابد في مصر كببلد الرافديف                                            :الثالث الفصؿ

 

 
134 

 

 
 1.: يوضح معبد الشمس31شكل رقم

 :معبد أبو سمبل

شيد ىذا المعبد رمسيس الثاني، كيعتبر مف أضخـ المعابد المصرية التي نحتت في 
 30رتفاعيا إالصخر في الجبؿ، كيؤدم مدخؿ فنائو األمامي إلى كاجية رىيبة مييبة يبمغ 

رتفاع ا أربع تماثيؿ كبيرة الحجـ يبمغ إمترا كىي عمى شكؿ برج نحتت فيي 1,5متر كعرضيا 
 8مثؿ رمسيس الثاني الذم أنشأ ىذا المعبد، كفي الداخؿ عدد متر. ت 21كؿ منيا نحك 

أعمدة مربعة الشكؿ، ككراء ىذا البيك الييكؿ كالمذبح تحتكم عمى أربعة تماثيؿ لآللية 
 2آمكف.

                                                           
 .94المرجع السابؽ، ص إبراىيـ زرقانة كآخركف، - 1
 .254تكفيؽ محمد عبد الجكاد، المرجع السابؽ، ص - 2



 المعابد في مصر كببلد الرافديف                                            :الثالث الفصؿ

 

 
135 

 

، ككما ذكرت قبؿ أف "جكف لكيس بكركيارت"كيرجع الفضؿ في إكتشافو كالتنكيو عميو إلى 
ثاني، كقاـ أمنحتب لالثاني كأكمؿ بناه رمسيس االذم نحت ىذا المعبد ىك كالد رمسيس 

الممكة «نفرتارم»ك« رع حكر»الثالث ببناء معبد آخر في أبك سمبؿ كخصص المعبديف 
 1النكبية.

كمما ىك جدير بالذكر أف المعبد أقيـ بطريقة ىندسية بارعة، كعمى زاكية معينة بحيث تدخؿ 
جالسا « آمكف رع»س التي بيا اإللو الشمس عبر الممرات الطكيمة إلى قاعة قدس األقدا

 بإعتباره أحد اآللية ينظركف نحك الشرؽ.« بتاج كىاراحتى كالممؾ»كمعو 

 

 2: يوضح تخطيط معبد أبو سمبل. 32شكل رقم 

                                                           
 .35ـ، ص2013، مكتبة مدبكلي لمنشر، القاىرة، 1عبد المجيد حسف خميؿ، النكبة  اإلنساف كالتاريخ، ط - 1

 .96، صـ2001ط[، دار الشركؽ، القاىرة، زاىي الحكاس، أبكسمبؿ معابد الشمس المشرقة، ]د، -  2
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فإذا أشرقت الشمس فأرسمت أشعتيا األكلى عبر أبكاب الصاالت في إتجاه نحك المعبد إلى 
كيبلمس ضكء أشعة الشمس أقدـ تماثيؿ اآللية مرتيف فقط الداخؿ فتضيء التماثيؿ األربعة 

في العاـ، المرة األكلى مكعد ميبلد الممؾ رمسيس الثاني، كالمرة الثانية مكعد أك يكـ جمكسو 
 1عمى عرش مصر.

الكبير أعظـ معابد النكية تأثيرا في النفس إلعجازه المعمارم كركعتو سمبؿ عبد أبك كيعد م
خية كالدينية الميمة كالشاسعة مع البيئة المحيطة بو، كقد نحت ىذا كمناظره التاريالفنية 

عاـ كمع ذلؾ فبل  2200شير إلى أف عمره يزيد عف مترا في الصخر كقد أ 63معبد بعمؽ ال
 يزاؿ شامخا بيف ربى الصحراء مييبا مبيرا.

إلو، كىذا كقد أقيـ ىذا المعبد لعبادة إلو الشمس حكر أختي باإلضافة إلى عبادة ىك نفسو ك
مترا لتصؿ في النياية  60عماقو نكعو الذم تتكغؿ أشعة الشمس في أ المعبد ىك الكحيد مف

 2إلى قدس األقداس يكميف مف كؿ عاـ.
كقد نحت ىذا المعبد عمى قطعة صخرية عمى الضفة الغربية لمنيؿ، كأف سبب نحت ىذا 

أف الفرعكف أراد أف يبير المعبد في التؿ ىك إما أف  يككف ليذا التؿ قدسية خاصة، أك 
 3جيرانو في منطقة قريبة مف الشبلؿ الثاني فيبيرىـ بقكتو كثراءه.

كيقع ىذا المعبد عمى الجانب األيسر لنير النيؿ بيف الشبلؿ األكؿ كالشبلؿ الثاني كيبعد 
عاـ  suiss.j.l.burcthqrdكمـ إلى الجنكب مف أسكاف كقد كشؼ عنو مف قبؿ  280

عظيميف عمى  لتاريخ حيث نحت رمسيس الثالث في صخكره معبديفـ، كقد دخؿ ا1812
شاطئ النيؿ الغربي، يمتاز أكبرىا بمدخمو الرائع الذم نحتو البناء في الصخر الحي نحتا 

                                                           
 .254تكفيؽ محمد عبد الجكاد، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .91ص المرجع السابؽ،زاىي حكاس،  - 2
 .20ـ، ص1970كلتر أمرم، مصر كببلد النكبة تر: تحفة حندكمة، ]د،ط[، الييئة المصرية الكتاب، القاىرة،  - 3
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حد عمى جانبيو تماثيؿ أربعة، يزيد إرتفاع كؿ منيا عشريف مترا، كعمى أ كجعؿ الفرعكف
 1احب )حيتا(جانبي المدخؿ سجؿ فرعكف قصة زكاجو بابنة ص

عظـ اليياكؿ المكجكدة في مقاطعة النكبة في جميكرية كقد كانت ىياكؿ أبكسمبؿ ىي أ
سمبؿ عمى ككنو مف كال يقتصر المعبد المكجكد في أبك  2كمـ تقريبا. 250مصر، عمى بعد 

عادة بناءه حدثا تاريخيا في حد ذاتو كلو كاجي ة أركع اآلثار في العالـ، بؿ كانت عممية نقمو كا 
 3مترا. 38مترا كعرضيا  33فخمة يبمغ إرتفاعيا 

سمبؿ كالمناطؽ المحيطة بيا إنما ترجع إلى أقدـ كالكاقع إف صمة المصرييف بمنطقة أبك 
مصرم، فمنذ عصر األسرات األكلى كانت البعثات ترتادىا طمبا ألحجار لعصكر التاريخ ا

سمبؿ ككاف اؿ غرب أبك كمـ شم 40بعد أكثر مف الديكريت مف منطقة تكشكى، التي ال ت
ذيف ينشدكف الخمكد لتماثيميـ، كأشير قطع النحت لالحجر الصمب مطمبا ىاما لممصرييف ا

 4متحؼ المصرم كمتحؼ النكبة.لبا مف صخكرىا تمثاال حفرع

                                                           
 .34نخبة مف العمماء، المكسكعة العربية الميسرة،المرجع السابؽ، ص - 1
 .9ـ، ص2011، شركة دار الشماؿ، لبناف، 2زينب نصر الديف، مكسكعة الفف كالعمارة، ط - 2
، دار النيضة الشرؽ، القاىرة، 1أنغاـ المنعـ كىدل عبد المنعـ ناجي، المعالـ األثرية كالسياحية في مصر، ط - 3

 .397ـ، ص2002
 .335ديمة، المرجع السابؽ، صزكريا رجب عبد المجيد، العمارة كالفنكف الكبرل في مصر الق - 4
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 1سمبلمعبد أبو  ح واجية: يوض 33ل رقم شك

 /المعابد في بالد الرافدينثانيا

 منيا :الغرض يف المعابد الرافدية و تعر -أ

رافية األرض مف حيث طبيعة األرض العراقية متأثرة تأثيرا كبيرا بجغكانت العمارة 
عند السكمريكف الذيف  رتكزتكنكع التربة كالمناخ ففي بداية العصر التاريخي كانت الحضارة 

رافيتو، ـ كانت متأثرة بجغ، حيث أف عمارة ىذا القس2ف الجزء الجنكبي مف العراؽك كانكا يسكن
 3كاد غير الطيف كجذكع النخؿمنيا لـ تكف متكفرة عمى أحيث 

                                                           
 .90، صزكريا رجب عبد المجيد، العمارة كالفنكف الكبرل في مصر القديمة، المرجع السابؽ - 1
 .29ـ، ص2000، أكراؽ شرقية، بيركت، 1حسيف باشا، الفنكف القديمة في ببلد الرافديف، ط - 2
 .32]د.د.ف[، ]د.ـ[، ]د.س[، ص عبد الحميد فاضؿ البياتي، تاريخ الفف العراقي القديـ، ]د.ط[، 3
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فيو كمع المراحؿ األكلى مف نشكء العبادة كاف المكاف الذم يجعمكف فيو تمثاؿ اإللو كيمجؤف 
لتماس النصح كالمشكرة، فمقد مثؿ في السابؽ عبارة عف مكاف صغير جدا إالكاىف بغية إلى 

فما كرد عف السكمرييف األكائؿ أنيـ كانكا  1كمتكاضع، تمثؿ في ككخ مبني بالطيف كالقصب
ثـ أدخؿ عمى الحـر  2يضعكف تماثيؿ آليتيـ في قكارب أك سبلؿ أك أككاخ مف القصب

البسيط تطكرا ممحكظا مف المباني الكاسعة مركزىا الييكؿ بيا مصميات ثانكية لآللية األدنى، 
ات ذراض متنكعة غل ألكحجرات لمكياف كحجرات لمدرس، كمكاتب، كمسالخ، كحجرات أخر 

 . 3اإللوالصمة بالعبادة كخدمة 
ككاف ذلؾ مع تطكر نظاـ القرية البدائي إلى نظاـ المدينة، ككذا تحكؿ القرية الصغيرة إلى 
أعداد كبيرة مف المعابد الضخمة، كمف ىنا نشأت ما يعرؼ بالمؤسسة المعبدية كقد أصبح 

 .4مسكف اإللو مكانا معقدا
العديد مف أماكف العبادة إلى غاية ظيكر ما يعرؼ بالمعبد كمؤسسة حيث كانت ىناؾ 

ذه ى، كقد شكمت 6، حيث مثمت ىذه المعابد بيكت لآللية كسند قكم لمنظاـ العبكدم5دينية
األخيرة أضخـ المباني كأرقاىا قبؿ العصكر التاريخية كقد كانت تمثؿ المركز الذم تدكر 

 .7حكلو الحياة االجتماعية في المدف

                                                           
 .255فراس السكاح، مكسكعة تاريخ األدياف، المرجع السابؽ، ص - 1
 .46سامي سعيد األحمد، المرجع السابؽ، ص - 2
 .255فراس السكاح، مكسكعة تاريخ األدياف، المرجع السابؽ، ص - 3
 .218ـ، ص2009، دار مجد الكم، عماف، 1زىير صاحب، فنكف فجر الحضارة في ببلد الرافديف، ط - 4
 .452جكرج ككنتينك، المرجع السابؽ،  5
 .362برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص - 6
 .199أبك محاسف عصفكر، المرجع السابؽ، ص  - 7
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يركف المكقع الذم يراد أف يبنى مكانو المعبد مف القدسية الدينية كاف الناس يط كلما لممعابد
بعد أف ر في البناء أمرا ميما، حيث تكضع ، ككاف كضع أكؿ حج1بالنار قبؿ بدء البناء وفي

تمسح بالزيت كتحاط بماء ثمينة، كبعد كضعيا يككف حدثا ميما، إذ تحط كسط مراسيـ 
 . 2ليف المدينةك كبار مسؤ خاصة يحضرىا 

ما عدا المرافؽ التي تتعرض  3كعمى مر العصكر فإف المعابد العراقية قد بنيت مف المبف
كيعكد تفسير ظاىرة  ،5، ككاف المبف يغطى باآلجر4القير كألممياه فقد كانت تبنى مف الحجر 

في القسـ الجنكبي مف ستعماؿ المبف في بناء المعابد ىك أنيا الكحيدة المتكفرة لمبناء الصمب إ
، ككذا أف الطيف ىك المادة التي خمؽ منيا اإلنساف كأعطى ذلؾ لو نكعا مف القداسة، 6العراؽ

حيث كاف المبف يحكؿ إلى آجر صمب حيف يحتاج إليو لعمؿ حيث أف العنصر األساسي 
، 7يعد ذا أىمية سحرية، ذلؾ أف تماثيؿ األسس كانت تستعمؿ أيضا بدافع سحرم فلمبناء كا

                                                           
 .25ـ، ص1947، 1، ج3ج طو باقر، معابد في العراؽ القديـ، مجمة سكمر، م - 1
 .46سامي سعيد األحمد، المرجع السابؽ، ص 2
(، كيعكد إستخدامو إلى ألؼ السادسة قبؿ الميبلد، كىك Libttum(، كباألكدية: )SiG)المبف: عرؼ بالسكمرية بمصطمح:  3

مساكية لنسبة الرمؿ. انظر: يتككف مف التربة عمى مختمؼ أنكاعيا رممية أك طينية، كأفضؿ أنكاعو ما يككف نسبة الغريف 
نارم خميؿ كامؿ المغمي، أىـ العناصر العمارية كأبنية العراؽ القديـ ،لنيؿ درجة الماجستير ،إشراؼ: حسيف ظاىر ،جامعة 

 .04ـ،ص2005المكصؿ،
لحجر في (، كىي مادة رابطة تستخدـ مع المبف كاآلجر كاIttu)كباألكدية( E.SIR.R.A)القير: عرؼ بالمغة السكمرية بػ  4

المرجع السابؽ  نارم خميؿ كماؿ المنمي، انظر: عممية تشييد المباني كيعكد إستخدامو إلى عصكر مكغمة في القدـ.
 .15،ص

 .362برىاف الديف دلك، المرجع السابؽ، ص - 5
 .251أحمد أميف سميـ، العراؽ، إيراف، المرجع السابؽ، ص  - 6
أنطكاف مكرثكات، الفف في العراؽ القديـ، تر: عيسى سمماف ك سميـ طو التكريتي،]د.ط[، مطبعة األديب البغدادية،  - 7

 .192ـ،ص1995بغداد، 
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ستعماؿ الطيف إلى عصر العبيد أنيا كانت تنشأ مف القرميد كىك الطيف المجفؼ في تعكد إك 
 .1أشعة الشمس كىناؾ آثار تـ العثكر عمييا مبنية مف القصب

كقد كاف المعبد يتكسط المدينة الذم يرتكز فيو الحياة الدينية الخاصة بعبادة اإللو المدينة 
يعتبر المعبد المركزم الحيكم بكؿ مظاىره الحضارة في  المسيطرة عمى كؿ ما فييا، كلذلؾ

المدينة تجتمع فيو كمف حكلو كؿ أكجو النشاط فغير العبادة بداخمو نجد خارج أسكاره حكانيت 
البيع كالشراء كدكر الكتابة، ككاف المعبد كما يتبعو مف إدارات مختمفة يحاط بسكر يحجز 

 2منازؿ السكاف عنو.
قي القديـ العديد مف األكاني الخاصة بالممارسات كالشعائر الدينية نظرا كقد ضـ المعبد العرا

ألىميتيا في أداء الشعائر كالمراسيـ إذ كاف في مخازف المعابد أنكاع كثيرة مف ىذه اآلالت 
التي كانت  كاألدكات كمنيا األكاني بشكؿ خاص، ككانت تستعمؿ لمكظائؼ الدينية كالطقكسية

ستخداـ  بعض ىذه األكاني مف أقدـ العصكر كصكال إلى العناصر تستعمؿ فييا، كقد ظؿ إ
كاإلناء  3ستعماؿ مثؿ ىذه األكاني فنجد اإلناء لدافع إلبتكار كا  المتأخرة، ككانت الحاجة ىي ا

 5ككؿ ىذه كانت ليا األىمية البارزة في المعبد. 4ؽستدالم
لة نقكد تصنع مف الحجر إضافة إلى األكاني الطقسية نجد أف المعبد كاف يحتكم عمى حصا

كيككف ليا غطاء محكـ فيو شؽ إلدخاؿ النقكد المتبرع بيا، كتكضع ىذه الحصالة عند 

                                                           
 .57ستيف لكيد، المرجع السابؽ، ص - 1
 .274أحمد زرناقة كآخركف، المرجع السابؽ، ص - 2
يأتي كرمى )إني( بالكسر أم حاف، كاإلناء المعركؼ كجمعو آنية،  اإلناء: كىك في المغة العربية مف الجذر إف )أني( - 3

 كىذه التسمية عامة لئلناء.
اإلناء المستدؽ النياية: كىك مف األكاني المصنكعة مف الفخار ككذا نجده مصنكع مف الذىب كالفضة، ككذا الحكض  - 4

األكاني الطقسية ك النذكر في معابد العراؽ القديـ  د،أماؿ عبد ا احم أنظر: الماء المقدس الذم يحكم عمى الماء المقدس.
 .129-127ص ـ،2013، 4،ع20مج في ضكء المصادر المسمارية المنشكرة ،مجمة التربية كالعمـ ،

 .129المرجع نفسو، ص  -5
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مدخؿ فناء المعبد كداخؿ الفناء كيكضع كأس لمقرابيف كبجانبو نمكذج مصغر لممعبد، كيككف 
مكضع ىذا األخير عمى سطح المذبح في كسط خمكة المعبد باإلضافة إلى مساند تكضع 

ييا بعض التماثيؿ، ىذا فضبل عف مجمكعة مف األثاث المصنكعة مف الخشب كالجمد عم
 1كالنسيج كأدكات مف المعادف النفيسة.

باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف المعابد كانت تحتكم رمكز اآللية التي كانت تصنع مف المعادف 
ت البابمية، حتفاالالثمينة لتكضع في المعابد كمزرات أك تكضع عمى عربات خاصة في اال

ف ىذه الرمكز قد نقشت عمى األختاـ ألغراض تعبدية كنقشت عمى الحجر لتعمؽ كيبلحظ أ
 2عمى الرقبة بكصفيا داللة لمتبرؾ.

ككاف المعبد ىك بيت اإللو كالكينة خدمو الذيف يقكمكف يكميا بكاجباتيـ كبما أف اإللو لـ يكف 
 3حترامو.قكانيف كىدايا مختمفة رمزا الديـ مجرد رب الشعب  كسيده ككذلؾ كاف البد مف تق

لقد مثؿ الكاىف في الحياة الدينية في ببلد الرافديف عبارة عف جسر يربط بيف اإلنساف كاإللو، 
، 5، كقد كاف ليا  تقاليدىا كأنظمتيا الخاصة4رتباطا بالمعبداككانكا أشد  مبكرة منذ عصكر 

مف المعابد، فالكينة كالمعبد مرتبطيف فقد مثمكا الكسيمة البشرية لتحقيؽ الغرض الديني 
ىي ، كمف الميمات التي كانت تقكـ بيا الكينة 6ببعض فمنشأ الكينة مرتبط بمنشأ المعبد

                                                           
ارؼ، ، منشأ المع2عزت زكي حامد قادكس، آثار العالـ العربي في العصر اليكناني كالركماني ،القسـ األسكم، ط - 1

 .57ـ، ص2000اإلسكندرية، 
ـ، 2013، دار المشرؽ الثقافية، دىكؾ، 1أحمد انتصار حسيف حميد، األحجار الكريمة في حضارة ببلد الرافديف، ط - 2

 .195ص
 .184أبك محاسف عصفكر، المرجع السابؽ، ص - 3
 .270خزعؿ الماجدم، متكف سكمر، المرجع السابؽ، ص  - 4
ـ، 1979دار الكتب لمطباعة كالنشر،مكصؿ، فاضؿ عبد الكاحد ك عامر سميماف، عادات ك تقاليد الشعكب القديمة، - 5

 .113ص 
-ـ1970، جامعة بغداد، 14، ع14رضا الياشمي، النظاـ الكينكتي في العراؽ القديـ، مجمة كمية اآلداب، مج  - 6

 .264ـ ،ص1971
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حتفاالت الدينية المختمفة، كاإلشراؼ عمى اإلدارة كتصريؼ القياـ بالعبادات كالطقكس كاال
األكبر لئللو كلقب الممكؾ يمثؿ الكاىف ك  يممؾ، كقد كاف الممؾ 1شؤكف المعبد االقتصادية

ميرات منصب الكاىف األعمى، أنفسيـ بمقب كينة اآللية ككثيرا ما تقمد الحكاـ كاألمراء كاأل
نعكس التطكر في الشؤكف االجتماعية كالسياسية عمى المعابد كالذم أدل بدكره إلى اكقد 

ما مف غيرىـ كانكا أكثر عم، فقد 2ظيكر طبقات مف الكينة لكؿ منو درجتو كعممو الخاص
كف الغيب لذلؾ كاف الممؾ كرعاياه ممقتراب اإلنساف مف خالقيـ ككانكا يظنكف أنيـ يعاكيفية 

يسترشدكف بتنبآتيـ عف طكالعيـ، في السابؽ كاف الممؾ يمثؿ دكر الكاىف، فمثبل نجد أف 
عتبلءه إقبؿ  "زمر اانيت"في البداية ابف الممؾ األعظـ ثـ الممؾ، ككذا نجد أف  "كممكاش"لقب 

ستغمكا إإال أف أغمب الكينة كما كصمكا إليو مف مكانة سامية نجدىـ  3عرش لكش كاىنا
بتزكا أمكاال مف الناس مقابؿ الطقكس، ككذا مف المتقاضييف في اف ستغبلؿاسكأ أمكانتيـ 

ستغبلليـ ثركات المعبد مف الييئات كالضرائب المتنكعة كنجدىـ مف االقضايا، باإلضافة إلى 
األساطير التي كانكا يركنيا يسيطركف عمى عقكؿ الناس كغرس أفكار كىمية في خبلؿ 

 4عقكليـ.
ربكف منذ الصغر، كليككنكا معافيف مف أم عيكب دقد كاف الكينة كالكاىنات يختاركف كي

جسمية، كقد أطمؽ عمييـ تسمية المنجمكف، ككاف كاجب عمييـ إلدخاؿ السعادة في قمب 
 5كالتراتيؿء الغناء ألداء الطقكس كاتيـ أثناالمعبكدات بأص

دارة أم جياز ال يبدكا أف اك   تضمف تعتبار الكينة تمثؿ الييكؿ اإلدارم لممعبد العراقي كا 

                                                           
 .288المرجع السابؽ، ص أحمد أميف سميـ، العراؽ، إيراف، - 1
 .227األب سييؿ فاشا، المرجع السابؽ، ص - 2
 .50سامي سعيد األحمد، المرجع السابؽ،  - 3
 .111حممي محركس إسماعي، المرجع السابؽ، ص - 4
 .233عبده رمضاف عمي، الشرؽ األدنى القديـ كحضارتو، المرجع السابؽ، ص - 5
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كبناء عمى  ،مكاقع عمؿ مختمفة كلكؿ مكقع مف ىذه المكاقع شخص أك أكثر يقـك بتشغيمو
 1ذلؾ نجد بأف الكينة كانكا درجات كؿ حسب كظيفتو كنكع عممو:

 نكوم:شا نتومياإل
كىما تمثبلف أسمى مراتب الكيكنتية في المعابد فنجد اإلنتـك مكمؼ باإلشراؼ عمى 

ـ تشرؼ عمى األمكر اإلدارية كالتنظيمية ك نكشاشؤكف المعبد الدينية في حيف نجد أف ال
نجاب األطفاؿيلممعبد، كقد ىاتاف الفئتاف ال   تمتعاف بحؽ الزكاج كا 

 األتييوم:
النكع مف الكينة القياـ بطقكس التعزيـ التي ىدؼ إلى طرد األركاح تمثؿ دكر ىذا 

الشريرة مف أجساـ المرضى كالمشاركة في طقكس غسؿ الفـ، ككذلؾ المساىمة في تطيير 
المعبد، كما تؤكده النصكص المسمارية المختمفة أف ىذا الصنؼ مف الكينة يجب أف يككف 

 .2 ةاألساسي عاريا تماما أثناء تأدية كجباتيـ
 ونيشاكوم: كوداشيوم

تطيير قبؿ بعد بكمف المياـ المنكطة ليـ تطيير المعبد ككؿ ما تأمر التقاليد الدينية، 
، كىـ مف  إضافةأك أثناء إجراء الطقكس الدينية سكاء داخؿ المعبد أك خارجو،  إلى باشيشـك

 .لممكؾإلى ايتكلكف ميمة الدىف كالمسح المقدميف 
 اإلينتوم:

ؾ حمكرابي، مالكينة التي حضر عمييف الزكاج كاإلنجاب مف عصر المكىـ مف 
إختيارىـ يتـ عف  كتمثؿ دكرىـ في القياـ بدكر العركس في مراسيـ الزكاج المقدس ككاف

 3ستخارة الفأؿ كيتـ تعيينيا بإدارة ممكية.طريؽ إ
                                                           

 .190فكزم رشيد، المرجع السابؽ، ص - 1
 .194جباغ سيؼ الديف قابمكا، المرجع السابؽ، ص - 2
 .194فكزم رشيد، المرجع السابؽ، ص - 3
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 ككاف ليا مسكنيا الخاص يسمى "كيبار" كيعمؿ تحتيا كثير مف الكاىنات.
 يتوم:دان

كىؤالء النكع مف الكينة كاف ينذرف مف قبؿ أىميف منذ الكالدة لممعبد ككاف يسمح ليـ 
بالزكاج بشرط عدـ اإلنجاب، ككانكا يقطنكف ما يشبو الدير ضمف المعبد الرئيسي، فيما كاف 
يسمح لمبعض منيـ بالسكف خارج الدير بشرط عدـ ممارسة أم عمؿ غير مسمكح ليف 

ال لكان  1.ت عقكبتيف الحرؽممارستو كا 
 شوكيتوم:

ككانت أىـ كاجباتيف المشاركة في طقكس الزكاج المقدس كخاصة مرافقة العركس 
ليمة الزفاؼ، كىناؾ أيضا فئة تسمى فاديتـك كتعني باألكدية المكىكبة إلى اإللو، كىذه يحؽ 

 2شيتـك كىؤالء يحؽ ليـ الزكاج كاإلنجاب.ككلماليا الزكاج كاإلنجاب نجد كذلؾ ك 
كقد كاف الكينة يتمقكف راتبا مقابؿ كظيفة الكيكنتية كما أف بعض الكينة كاف يجمع في 

عدة كظائؼ في آف كاحد، كيعكد عدد الكينة في كؿ معبد يعتمد عمى أىمية المدينة  شخصو
كمكقعيا السياسي كاالقتصادم كالديني ككاف لمكينة الدكر الياـ خاصة في فترات السمـ 

في أداء  حياة االقتصادية كالتجارية كالسياسية، أما كاجباتيـ فتقتصركالحرب ككذلؾ في ال
 3حتفاالت الدينية الكبيرة.الطقكس كالمشاركة في اإل

 ذم تمعبو إلى :كتنقسـ المعابد في ببلد الرافديف مف حيث األىمية كالدكر ال
 المعابد الرئيسية المركزية:

عند  ايسي لئللو كيتكجو الجميع ليكىي معابد ليا صفة القكمية كتعتبر المركز الرئ
في أكر كمعبده كزقكرتو مركزه ، "القمر_ ننار"رغبتيـ في التعبد إليو كما ىك الحاؿ في اإللو 

                                                           
 .141جباغ سيؼ الديف قابمكا، المرجع السابؽ، ص - 1
 .238أحمد أميف سميـ، العراؽ، إيراف، المرجع السابؽ، ص - 2
 .293رضا الياشمي، المرجع السابؽ، ص - 3
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كعاصمتو كمعبده في  ش، كاإللو شم"نفر"ىناؾ كاإللو إنميؿ إلو الجك كعاصمتو كمعبده في 
الكبرل األخرل كانت ليا عدة معابد في كاإللو مردكخ كمعبده في بابؿ، إال أف اآللية  "سيبار"

)أم آنا( "،بالكركاء "التي عرؼ معبدىا في العديد مف المدف  "شتار"عالمدف العراقية كمنيا 
(.يتشتار_كعكاشجالي )،  يتـك

 المعابد الثانوية:
ذه كانت آللية ذات صفات محمية كلـ تستمر ألكثر مف فترة زمنية كمعابد المدف كى

في تؿ  "آيك"ستمرت إلى العصر البابمي، القديـ ك إ، التي ىسف في خفاج معينة، كمنيا معبد
 كارتككمتي"، ك2"تؿ حداد"ك "تؿ الرماح"ك "عكرككؼ"ك "نكزم"، كمعابد "العقير"، ك1أسمر
 3."ننكرتا

 معابد األحياء السكنية:
مزرات أك الصغيرة كأشيرىا معبد )خندكرسانغا( لجدا أقرب إلى ا صغيرةكىي معابد 

، كغيرىا 4"تؿ محمد"، ك"تؿ حرمؿ"كمعابد  "أكر"ديـ في مدينة الحي السكاني البابمي القفي 
 5مف نفس الفترة الزمنية.

                                                           
كمـ إلى الشماؿ الشرقي مف بغداد، كىي عاصمة مدينة أشنكنا القديمة في عصكر  50تؿ أسمر: تقع عمى بعد حكالي  -1

فجر السبلالت كقد كانت مزدىرة طكاؿ األلؼ الثالث ؽ.ـ. أنظر:نائؿ حنكف، حقيقة السكمرييف كدراسات أخرل في عمـ 
 .210ـ، ص2007، دار الزماف، دمشؽ، 1اآلثار كالنصكص المسمارية،ط

 .298كمـ إلى الغرب مف ضفة نير ديالي، المرجع نفسو، ص 1.5بعد حكالي  تؿ حداد: يقع عمى - 2
كارتككمتي ننكرتا: كىي بالقرب مف مكضع العاصمة األشكرية القديمة. طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات، المرجع  - 3

 .463السابؽ، ص
الغربي مف تؿ حرمؿ تبمغ أبعاد ىذا التؿ تؿ محمد: يبعد تؿ محمد مسافة تقؿ عف كيمكمتر كاحد إلى الجنكب  - 4

ـ، كيحتكم عمى سبعة طبقات. انظر:  نائؿ حنكف، حقيقة السكمرييف، المرجع السابؽ، 5ـ كارتفاعو 180×325
 .225،226ص

، ]د،،ط[، 3سعيد مؤيد، العمارة مف عصر فجر السبلالت إلى نياية العصر البابمي الحديث، حضارة العراؽ، ج - 5
 .116،117ـ، ص1985نية، بغداد، المكتبة الكط
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كال تختمؼ معابد القصكر عف المعابد الرئيسية، كغالبا ما تككف قربيا أك ممتصقة بيا كما ىك 
 1."خربساد"كمعبد سرجكف في  "تؿ أسمر"الحاؿ في معبد جميؿ سف)شكسيف( في 

 المعابد التعميمية:

كىي معابد متخصصة في تدريس عمـك الكينة المتعددة لطبقة معينة مف التبلميذ 
تدريس مكاد األدب كالمغة كالفمؾ كالرياضيات كمف ىذه المعابد إلى  ا بالكتابة ثـ تنقؿءن إبتدا

 في بابؿ. "تؿ السيب"، ك"تؿ حرمؿ"معابد 

 المعابد المنفردة والبسيطة:

د التي تخص أصناؼ الميف كالحرؼ كالصناعات كالزراعة كالطب كالفمؾ كىي المعاب
كالتنجيـ كغيرىا كما أنيا قد تنتشر كما ىك اآلف في مكاقع ريفية تتكسط عدة قرل تتجمع 

 2حكليا كتحكليا تدريجيا إلى مدينة مركزية صغيرة.
إضافة إلى صفتيا الدينية ا في حياة المجتمع العراقي القديـ، من ا ميءن لقد مثمت المعابد جز ك 

س الدنيكية، فقد مثمت مركزا ميما لمقضاء بيف الناس ككاف نافيي ذات عبلقة كثقى بشؤكف ال
فكاف يقكـ مقاـ المحاكـ في فض النزاع بيف  3كار قضاة المعبد.دكينة المعبد في كثير مف أ

ت كانت تجرل ف المحاكماالمسمارية الكثير مف األدلة عمى أالمتخاصميف كقدمت النصكص 
نو كانت لو كظيفة إقتصادية حيث كانت المعابد تتمقى أإضافة إلى ذلؾ فنجد  4داخؿ المعبد،

مكارد كبيرة كتحتفظ بثركات ضخمة ككاف المعبد يشكؿ كحدة إقتصادية كاممة كيمتمؾ 
كمخازف  األراضي كالمزارع كاالحقكؿ كالحظائر، كالمستكدعات كلو مشاغؿ لمحرؼ المختمفة

                                                           
 .117سعيد مؤيد، المرجع السابؽ، ص - 1
 .129ـ، ص1988، ]د،ط[،  ]د.د.ف[، بغداد، 1سعيد مؤيد، المدينة كالحياة المدنية، المدف الدينية كالمعابد، ج - 2
 .12طو باقر، المعابد في العراؽ، المرجع السابؽ، ص - 3
 .252المرجع السابؽ، ص أحمد أميف سميـ، العراؽ، إيراف، - 4
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ا رن لمتكزيع كباإلضافة إلى ذلؾ كاف المعبد يدير تجارة فعالة كينظـ القكافؿ بلتمكيف كمراكز 
عف  الفعاؿ في الحياة االقتصادية فضبلن  فقد كاف لو الدكر 1نيرية أيضا، با كلو مراكرن كبح

ا لية األراضي الزراعية الكاسعة كالتي يعمؿ فييمتبلؾ معابد اآلإي كيتجمى ذلؾ في دكره الدين
أعداد كبيرة مف الفبلحيف كاإلدارييف كقد بقي المعبد يمارس ىذه الكظيفة المزدكجة 

حبكب كالطحيف بمثابة أجكر لستخدمت اأحضارة العراقية، كقد لية_إقتصادية( إلى أكاخر ان)دي
 2نيا قدمت ضمف قرابيف لآللية في المناسبات الدينية.أتدفع لمعماؿ كما 

ك البنؾ لتسميؼ كاإليداع باإلضافة إلى عبلقة الناس بو مف أتخذ دكر المصرؼ إككما نجده 
ف أسعار زن راداتو الكثيرة، ككاف المعبد بصفتو مركا  حيث جبايتو ك  ا ماليا يدار بأحسف كجو كا 

 3ديكف كالقركض.لا ابرّ القركض في بعض المعابد كانت مقياس ل
كذلؾ لعب دكرا ميما في كباإلضافة إلى ىذه الكظائؼ السامية التي شغميا المعبد نجده 

ىتمامو إستمر ا  التعميـ فكجدت فيو المدارس كيعتبر أكلى المدارس التي عرفيا العراقيكف، ك 
بالتعميـ عبر جميع مراحؿ الحضارة العراقية حيث حفظت المعابد سجبلت األداب كالعمـك إلى 

د العممي الذم أك المعي فقد كاف المدرسة  4جانب دكر السجبلت كالخزانات الكتب الممكية،
 5اآللية ،القراءة كالكتابة.لخدمة  يتعمـ فيو أبناء الذكات كاألفراد المكرسيف 

                                                           
 .93محمد حرب فرزات ك عيد مكعي، المرجع السابؽ، ص - 1
ؽ.ـ(، 616_911شيماء عمي النعيمي، مف النشاطات االقتصادية لمعابد ببلد آشكر في العصر اآلشكرم الحديث ) - 2

 .67،66ـ، ص 2010، 30دراسات مكصمية، عدد 
 .12جع السابؽ، صطو باقر، المعابد في العراؽ القديـ، المر  - 3
 .252أحمد أميف سميـ ، العراؽ، إيراف، المرجع السابؽ، ص - 4
 .263رضا الياشمي، المرجع السابؽ،  - 5
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 :)الجانب المعماري(وصف معابد بالد الرافدين -ب

نو تطكر أه دالعراقي نج ستغميا المعبد في المجتمعإكنجد إلى جانب األىمية التي 
ثـ المعبد T عمى ىيئة الحرؼمخططو المعمارم حيث تطكر مف تسمسؿ الشكؿ المربع 

ا المعبد الثبلثي رن كأخي Iالبلتيني، فالمعبد عمى شكؿ  Lمستطيؿ ثـ يميو المعبد عمى شكؿ لا
كقد شكؿ المدخؿ الرئيسي لممعبد الذم ظؿ ألطكؿ فترة كصكال إلى عصر فجر السبلالت 

 1شكؿ المتميز باالستطالة.لفي الجانب العريض مف ا
تاريخيا إلى األلؼ الخامس ب، تعكد "أركؾ"ك "ريدكأ "المعابد فيقدـ أحيث نجد في سكمر 

كالرابع ؽ.ـ، حيث كانت تقاـ فكؽ مسطح مرتفع نسبيا ، كأخذت تصميما مستطيبل مككنا مف 
مكة، حيث تتقدمو خك الأباحة داخمية تصؿ إلييا بكاسطة ممر يقع في نياية قدس أقداس 

كقد عثر عمى المعبد  2ثانكية أك ممرات، اؽ أمامي تحيط بو قاعاتك ر  أحيانا قاعة أك
في الطبقة السادسة عشر، كىي أقدـ الطبقات ككاف ىذا المعبد  "ريدك"أالنمكذجي األكؿ في 

يتألؼ مف غرفة كاحدة مساحتيا حكالي ثبلث أمتار مربعة كقد كجد فيو عمى مميزات المعابد 
 "الدخبلت"ك"الطمعات "ك "فدكة القرابي"التي شاعت فييا في بعض المدف السكمرية، كىي 

، كقد تطكرت المعابد ىذه المدينة مف ناحية أساليب البناء "االرتفاع عف سطح األرض"ك
فالمعبد السكمرم   3باإلضافة إلى إزدياد دكر المعبد إقتصاديا كتكسع نفكذه في المجتمع،

تتكسط الباحة الرئيسية فيو كالمبلحظ أف المعبد األكؿ  "دكة القرابيف "األكؿ كاف يحتكم عمى

                                                           
ـ، 1985، ]د.ط[،]د.د.ف[، ،بغداد، 3كليد الجادر، العمارة، العمارة حتى عصر فجر السبلالت، حضارة العراؽ، ج - 1

 .90ص
 .196ف العربي، ]د،ط[، جركس بركس، لبناف، ]د،س[ صمنى يكسؼ نخمة، عمـ اآلثار في الكط - 2
 .      307تقي دباغ، طرؽ التنقيبات األثرية، ]د،ط[،]د،د،ف[، بغداد، ]د،س[، ص - 3
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، رة المصطبة لتصبح فيما بعد زقكرة، ثـ تطكرت فكةطبمربع الشكؿ ىذا كقد شيد عمى مص
 1كذلؾ نجد أف زكايا أبنية ىذه المعابد تتجو نحك الجيات الرئيسية الطبيعية األربع.

 
 2: يوضح معبد أريدو.34 شكل رقم

في ىذه المعابد ىك كجكد الحـر المستطيؿ كالباب عمى أحد الجانبيف  كالعنصر األساسي
الطكيميف لمحـر كفي أحد طرفيو يكجد المذبح المبني مف القرميد كخمعو المشكاة الجدارية كىي 

في أكسط منصات أصغر حجما تستعمؿ  دمنطقة تكضع فييا التماثيؿ الدينية كما نشاى
رميدية الممتدة فكانت تستخدـ مف أجؿ التماثيؿ النذرية كطاكالت لؤلضحيات، أما المقاعد الق

فقد كجد معبد خفاجي ىذا الذم كاف يتككف مف مصطبة ذات مساحة مربعة البد كأنيا  3،
كانت قاعة لمييكؿ الرئيسي، كأماميا فناء متسع يحكم قكائـ كمذابح لتقديـ القرابيف، كأحكاض 

                                                           
 .91كليد الجادر، المرجع السابؽ، ص -1
 . 91، صالمرجع نفسو - 2
 .168ستيف لكيد، المرجع السابؽ، ص - 3
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مساكف لمكينة كيحؼ بيذه األبنية جميعيا  مياه غريبة الشكؿ لمطقكس، كتكجد حكؿ الفناء
 1عمى شكؿ بيضكم.
نا<< في نييكر باإلضافة إلى الحـر التقميدم ىناؾ مزار معزكؿ كمستقؿ ناكنجد معبد >>إي

باحة كيتـ الدخكؿ إليو عبر ممر في الجية المقابمة لمذبح كلقد أصبحت ىذه الطريقة  فضم
الرافديف منذ نياية عصر السبلالت الباكرة كما معابد ببلد  ؿفي التصميـ ىي القاعدة في ك

 2بعدىا.
كتتجمى أصالة الحضارة السكمرية أيضا كمحميتيا كىكيتيا العراقية في ظاىرة تطابؽ 

كاف المعبد  دكق "أريدك"مخططات المعابد السكمرية مع مخططات المعابد العبيدية في مدينة 
السكمرم عبارة عف نسؽ مف العبلقات الرابطة بيف مجمكعة مف العناصر البنائية، كلقد 
حرص السكمريكف عمى تزييف كتجميؿ المعبد فقد كانكا يجممكف جدرانو الخارجية بنظاـ مف 
الطمعات كالدخبلت بإضافة فقد كسكا جدرانو الخارجية بطبلء أبيض لماع يممع كالنحاس 

 3ت أشعة الشمس.تألقا تح
أما في العصر األكدم كأكر الثالثة فمقد بمغت المعابد في ىذيف العصريف ذركتيما، مف حيث 

، كىي في 4اإلتساع كالفخامة، كلعؿ أبرز سماتيا ظيكر المعابد العالية،  كالمعابد األرضية
ـ كبيرة ذم الغالب ذات خمكة كاسعة، كما تميزت بو المعابد اآلكدية ىك إستخداـ المبف بأحجا

ف قاعة المعبد قسمت أشكؿ مستطيؿ، أما عف تخطيط المعبد األكدم جؿ ما يعرؼ عنو ىك 
<<الذم شيد في عصر فجر أبكسطي كيظير في معبد اإللو >>ك ار دإلى جزئيف بكاسطة ج

                                                           
 . 37حسيف باشا، المرجع السابؽ، ص - 1
 .168ستيف لكيد، المرجع السابؽ، ص - 2
 .336، 335زىير صاحب، المرجع السابؽ، ص -3

 .1192-159أنطكاف مكرتكات،المرجع السابؽ،ص- 4
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كر الثالثة فنجد أف أأما في عصر سبللة  1دخؿ عميو تطكير في العصر األكدم،أالسبلالت ك 
ا كبيرا لممشاريع العمرانية ، فقاـ بتشييد عدد كبير مف المعابد من ىتماإى >>أرنمك<< أكل

 2خاصة عمى نمكذج الزقكرة.
متزجت فييا إىتماـ ظيكر صكرة متطكرة لعمارة المعابد كاألبنية الدينية، كقد ترتب عف ىذا اإل

 ليذه  اىرعناصر القدـ كالحداثة، كتمثؿ السمات التخطيطية المميزة كاألسمكب المعمارم الظ
 3ا عف الترابط بيف عناصر ىذا التطكر.رن بنية تعبياأل
فنية التي كانت معركفة منذ عصر السكمريكف لالبابميكف فقد تمسككا ببعض القكاعد ا أف إال 
أدخمكا عمييا بعض التطكرات، كما يميز ىذا العصر ىك ظيكر المعبد ذم البرج،  أفبعد 

كظيكر فكرة تزييف األسكار ببناء دعامات ليا مسافات قريبة منتظمة كقد تميزت المعابد 
بالشكؿ المستطيؿ ذات أركاف مبنية مف الميف  أك الفناء الخارجي كاألكسط لممعبد ، فقد  

 4بالقرب مف البكابات، كعند المدخؿ الرئيسي كالييكؿ. مياسبأعمدة مربعة كذلؾ كال 
ضافة عمى بزكغ ممكؾ اإلمبراطكرية األشكرية بالحركب كالحمبلت العسكرية ففي نفس  كا 

عمار إمبراطكريتيـلك ا إقتصاديا كعمرانيا كعمميا كثقافيا  قت كانكا منشغميف في تطكير  كا 
عمى نمط المعبد  اكقد سارك   5بناء المعابد، كعسكريا، كىذا ما نراه في الفف كالعمارة كفي

شمش كمف المعابد الميمة في أشكر مف ىذه الفترة المعبد المزدكج لسف  6السكمرم األكدم،
ليما إنما ينحدراف  ؿأدد، كىما بالرغـ مف تغير المخطط الكام كالمعابد المزدكج لئللييف آنك ك

يط لنفس المعابد المزدكجة كفي نفس مف العصر البابمي اآلشكرم القديـ كاآلشكرم الكس
                                                           

 .326سعيد مؤيد، العمارة مف عصر فجر السبلالت إلى نياية العصر البابمي الحديث، المرجع السابؽ، ص - 1
 .86سيؼ الديف جباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص - 2
 .196ص أنطكاف مكرتكات، المرجع السابؽ، - 3
 .199نبيمة محمد عبد الحميـ، المرجع السابؽ، ص - 4
 .82صبشار عبد العزيز ياسر، المرجع السابؽ،  - 5
 .39حسيف باشا، المرجع السابؽ، ص - 6
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المكاف، كلقد امتازت كؿ ىذه المعابد بأف الصكمعة الداخمية المقدسة كانت غرفة طكيمة 
فتح ريضة مبلصقة لضمع الساحة التي تنتمثاؿ اإللو بينما غرفة المابيف ع بدكوتنتيي 
برل الغير منفصمة لككفي العصر اآلشكرم الحديث تحكلت المعابد مف نظاـ المعابد ا 1عميو،

 االختبلطف لتي تبعده عياء المجاكرة إلى مجمع خاص لو حدكده الفاصمة كاتماما عف األح
ة كيرتبط ارتباطا كامبل بالمعابد الرئيسية لممدينة كقد حرصكا عمى اء المدينالمباشر باألحي
عية الزقكرات الرئيسة عمى مرتفعات خاصة كىي عمى أكثر مصاطب إصطنا بناء المعابد ك

لآللية المتكافئة فمقد شيدكا معبديف مزدكجيف  نظاـ لممعابد كىك ازدكاجية المعبديف ككذا نجد
مع زقكرتيف ممتصقتيف بيما إعتمادا مبدأ القاعة الطكيمة ذات المنصة  "آدد"ك "آنكلبللييف "

 2المخصصة لئللو في صدر القاعة.

 أنواع المعابد في بالد الرافدين-ج

أرض الرافديف مف العصكر القديمة عمى نكعيف ، المعبد المنخفض ككانت المعابد في 
عمى مصطبة تككف أساسا لو  ىبنيكىك  كىك مبنى عمى األرض مباشرة ، كالمعبد العالي

 3كىي تعرؼ بالزقكرة.

 :المعبد األرضي-1

أك ما يعرؼ بالمعابد األفقية فيي عبارة عف بناء بسيط يقرب في تخطيطو مف 
المنازؿ العادية فيك مؤلؼ مف فناء محاط بغرؼ الكينة متصؿ بفناء آخر تحيط بو غرؼ 

                                                           
 .175ت إؿ نياية العصر البابمي الحديث، المرجع السابؽ،صسعيد مؤيد، العمارة مف عصر افجر السبلال - 1
 .86بشار عبد العزيز ياسر، المرجع السابؽ، ص - 2
 .109سيبتينكمكسكاني، المرجع السابؽ، ص -3



 المعابد في مصر كببلد الرافديف                                            :الثالث الفصؿ

 

 
154 

 

،ال ككاف مدخؿ المعبد  1خزائف، كفييا اليدايا المقدمة لآللية، ثـ غرؼ المصميات كأخيرا الحـر
ة يمكف أف تسمى بحجرة المدخؿ التي تؤدم بدكرىا إلى ساحة عادة إلى حجرة صغير  يؤدم

كأبرز ما في ذلؾ ىك تخطيط   2حتفاالت الدينية،اف الناس يجتمعكف فييا إلقامة اإلكاسعة ك
في صدرىا كىك  (altor)بح ذالتي تعرؼ بكجكد دكة الم (cella)الحجرة المقدسة أك الييكؿ 

 ذهمكضع تمثاؿ اإللو حيث يجرم عند تقديـ القرابيف ككذلؾ بكجكد المحراب في صدره ى
كساحات كحجر كمرافؽ أخرل، كتتمثؿ قدسية المعبد في أالحجرة ساحة  ذهالحجرة، كيمحؽ بي

 3حياف تشكؿ معبدا مستقبل بذاتو.األتمؾ الحجرة إذ أنيا في بعض 
ف أبكاب حجرات المعبد  في حجرة المدخؿ،  فةىذه تككف عادة بإتجاه كاحد بحيث أف الكاقكا 

كاف يستطيع أف يرل تمثاؿ اإللو في المحراب، كباإلضافة إلى ذلؾ يجد مرافؽ أخرل تحيط 
الساحة خصص بعضيا كبعضيا لمتطيير المقدس كتخزف المكاد الغذائية كاألدكات 

 4كالمعدات.
تميـ عف المعابد في الجنكب العراؽ، كيتمثؿ ىذا كقد كانت المعابد في الشماؿ تختمؼ في  

 المعابد الجنكبية قد جعمت أقدس مكاف في المعبد يقع عمى نفس محكر أفاإلختبلؼ في 
المدخؿ، أم أف الداخؿ معبد يكاجو مباشرة قدس األقداس أم المحراب، أما المعابد الشمالية 

الداخؿ المعبد أم يدكر بزاكية كجعمتيا، في جية تضطر  فقد حرفت المداخؿ عف المحاريب
كما يميز المعبد األرضي عادة ىك أف جدرانو  5( كيكاجو المحراب،90قدرىا تسعكف درجة )

                                                           
 .24،25ـ، ص  2006قبيمة المالكي، تاريخ العمارة عبر العصكر، ]د،ط[،دار المناىج، عماف،  - 1
 .113الكاحد ك سميماف عامر، المرجع السابؽ، ص  فاضؿ عبد - 2
 .20طو باقر، معابد العراؽ القديـ، المرجع السابؽ، ص - 3
 .113فاضؿ عبد الكاحد، عامر سميماف، المرجع السابؽ، ص - 4
 .251أحمد اميف سميـ، العراؽ، إيراف، المرجع السابؽ، ص - 5
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كىي ظاىرة معمارية عرفت منذ  كخاصة الكاجية، مزينة بما يعرؼ بالطمعات كالدخبلت
 1دكار التاريخية.األلممعبد في مختمؼ  معابد عصر العبيد كظمت مبلزمة 

 

 2: يوضح اإلختالف في المعابد في الشمال والجنوب.35شكل رقم 

 :ziqqourat المعبد العالي الزيقورة -2

كالتي يطمؽ عمييا باإلسـ السكمرم >>أم، تمف، آف، كي<< كمعناه بيت أسس  
فحسب إعتقاد سكاف ببلد الرافديف أف معظـ اآللية تسكف في السماء،  3السماء كاألرض،
مف العالـ العمكم إلى العالـ السفمي لذا  يسكف العالـ السفمي، كمنيا مف يدخؿكىناؾ منيا مف 

شيدكا الزقكرات، كالزقكرة كممة بابمية مشتقة مف >>زقارك<< أك >>زيككراتي<< التي أبرز 
معانييا العمك كمنيا اشتقت لفظ الزقكرة أك المسككرة، كفي العيد األشكرم أطمقك ذلؾ عمى 

 4برج المعبد.
جح أف فكرة الزقكرة قد افة معمارية مبلزمة لممعبد في معظـ المدف الرئيسية كالر كىي ص

عصر العبيد( فكؽ دكاؾ أك )مف  ءناتطكرت مف إقامة المعابد في أطكارىا األكلى ابتدا

                                                           
 .113ؽ، صفاضؿ عبد الكاحد ك عامر سميماف، المرجع الساب -1
 .21طو باقر، المعابد في العراؽ القديـ، المرجع السابؽ، ص - 2
 .304سيؼ الديف جباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص - 3
 .23قبيمة المالكي، المرجع السابؽ، ص - 4
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تاريخية تتألؼ مف لمصاطب إصطناعية منحدرة اإلرتفاع كأصبحت الزقكرة في العصكر ا
ة الشكؿ أك مستطيمة الشكؿ كقد جرت العادة أم يبنى طبقات، كىي إما تككف مربع 7_3

غبلفيا بالطابكؽ بينما ىيكميا الداخمي بالمبف. كقد مثمت الزقكرة في معتقدات سكاف كادم 
 1راحة اإللو، كىك في طريقو مف المعبد األرضي إلى السماء.تالرافديف عبارة عف محؿ إلس

مف ثبلث طبقات متصاغرة عف الحجـ يؿ كتتركب طكقد أخذت الزيقكرة في سكمر شكؿ مست
عمى شؾ ىـر مرج كتكضع الطبقات منحرفة إلى الكراء حتى يتاح بناء أدراج مف األماـ 

رتفاعا مؤلفة مف ثماني طبقات، إكرية فيي أكثر شاأل تصؿ بيف الطبقات أما عف الزقكرات
حتى يصؿ  متكضعة بشكؿ حمزكني كبيذا البد لمصاعد مف الدكراف عدة مرات حكؿ الزقكرة

 2إلى القمة.
ؽ.ـ  460أما الزقكرات البابمية كحسب ما كصفيا بييركدكت الذم زار مدينة بابؿ نحك عاـ 

زقكرة كانت مؤلفة مف ثماني طبقات يحيط بيا سمـ لكلبي مف الخارج تتخممو مناطؽ الفإف 
قرب يع الصاعدكف الجمكس فييا لئلستراحة كفي الطبقة ىيكؿ عظيـ فيو سرير عظيـ ك طيست

 3السرير مائدة مف الذىب كال يكجد في الييكؿ أم تمثاؿ.
ذا   ؿختمفت شكؿ الزقكرة مف مكقع آلخر لكف ىيئتيا العامة كانت عبارة عف برج مستطيإكا 

رتفع ضاقت أدكاره حتى يصؿ إلى القمة الذم يقـك عمييا المصمي، الذم كاف إالشكؿ، كمما 
طقكس الزكاج المقدس، كلـ تكف الزقكرة معبدا ا خشبيا كاف يحتفؿ فيو ءن في األصؿ بنا

 4ا مقدسا.ءن بالمعنى الدقيؽ لمكممة، بؿ كانت بنا

                                                           
 .148-146فاضؿ عبد الكاحد ك عامر سميماف، المرجع السابؽ،  ص  - 1
 .23قبيمةالمالكي، المرجع السابؽ، ص -2
 .304سيؼ الديف جباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص - 3
 .257فراس السكاح، مكسكعة األدياف، المرجع السابؽ، ص - 4
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الذم  "أكرنامك"تي شيدىا الممؾ لكمف أكائؿ الزيقكرات التي عرفتيا لتاريخ ىي زيقكرة أكر ا
ينة ا كبيرا لممشاريع العمرانية كقد كانت مكرمة منو إللو القمر نانا، إلو المدمن ىتماإأكلى 

ككانت مساحتيا حكالي  1الرئيسية، إلى جانب زقكرات أخرل في كؿ مف أكركؾ كأريدك
 فبمتككف مف ثبلث طبقات، كقد شيدت مف التمترا، ككانت  21مترا كارتفاعيا  45×60

مترا، ككانت حكائط الطبقة السفمى  2,5الطكب المحركؽ سمكيا حكالي  فتكسكىا حكائط م
حكظ نحك الداخؿ، كتدعـ بأكتاؼ قميمة البركز، ككانت الشرفات مترا جميؿ مم 15ترتفع نحك 

التي تحيط بقكاعد الطبقات تتسع عف طرفي المستطيؿ نظرا إلى أف الطبقات العميا كانت 
مربع لمطبقة الثالثة العميا، القدس أك المعبد ليـ فكؽ السطح اقتميؿ إلى أف تصير مربعة، كأ

 2غيرة.العمكم، ككاف يتككف مف غرفة كاحدة ص
كذلؾ نجد الزقكرة التي  3كقد زكدت بأدراج مف أجؿ الصعكد إلى أعبلىا حيث المعبد ،

رقكؼ الحالية شمالي بغداد، قنشأىا >>ككزيجالزم<< في مدينة >>دكر<< كىي مكقع عأ
تي بنيت عمى نمط زقكرة أكر كقد بنيت مف لحسب المكتشفات فقد كانت زقكرة ضخمة ا

 4دة تماسؾ المنشأ.يامعو طبقات سميكة مف اإلسفمت لز  الطكب المجفؼ التي تعاقب
سـ برج بابؿ، كىك زقكرة معبد >>أم سكيبل<< حيث كاف يقاـ إأما زقكرة بابؿ المعركفة ب

 295رتفاع إ لىكيرتفع في طكابؽ سبعة  إ 5قدما، 290ضمعيا  ؿعمى قاعدة مربعة طك 
رتفاع إط، كسمماف جانبياف، كيبمغ قدما، كيرقى إليو بمجمكعة سبللـ في أسفمو سبللة سمـ كس

                                                           
 .86سيؼ الديف جباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص - 1
 .44حسيف باشا، المرجع السابؽ، ص -2
 .44المرجع نفسو، ص - 3
 .86سيؼ الديف جباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص - 4
 .168نفسو، ص المرجع  -5
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ناحية لمتدت إلى اإكلـ تقتصر كظيفة الزقكرة عمى الناحية الدينية فحسب بؿ  91,55،1البرج 
 2ية حيث ضمت بعض المخازف كالمكاتب التي كاف يشرؼ عمييا الكينة.ك ينالد

كانت تستخدـ كمرصد، ككذا كاف ليا دكر في المكاسـ الدينية  األمرنيا في بادئ أكما نجدىا 
محصكؿ. كاف لعاـ الجديد المتصؿ برم األرض كخصب الالسكمرية خصكصا عند مطمع ا

الدرج عمى ردىات  األعمى في مكاكب طكيمة تنساب فكؽكينة يصعدكف إلى الييكؿ لا
كاىنة كقع عمييما اإلختيار الطبىقات كفي ىذا الييكؿ فكؽ قمة الزقكرة كاف يقـك كاىف ك 

 3بتزاكج مقدس تمثيبل لئلخصاب.

 
 4(ziqqourat) الزيقورةالعالي  : يوضح المعبد36شكل رقم 

                                                           
 .22ـ، ص1980أندريو بارك، برج بابؿ،تر: إبراىيـ جبرا،]د.ط[، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، بغداد،  - 1
 .94ـ، ص1970،]د.ط[، مطابع مدككر كأكاله،  القاىرة، 1الجميكرية العراقية، المعالـ األثرية في الببلد العربية، ج - 2
 .47حسيف باشا ، المرجع السابؽ، ص - 3
 .226أحمد أميف سميف، العراؽ، إيراف، آسيا الصغرل، المرجع السابؽ، ص- 4
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 نماذج عن المعابد في بالد الرافدين:-د

 معبد مردوخ:

سمو السكمرم إالرئيسي بيف معابد المدينة كمعنى  عبدأك ما يعرؼ إيساكبل كىك الم
ىذا المعبد لعبادة اإللو مردكخ كبير اآللية البابمية الذم عظـ  "البيت الرفيع" كقد خصص

قدما، كقد شغمت مجمكع  470كقد بمغ طكلو حكالي  1شأنو منذ قياـ سبللة بابؿ األكلى
قدما، يحد المعبد مف الغرب نير  90األبنية كميا قطعة أرض مستطيمة الشكؿ تزيد عف 
ذا المعبد لمنيب مف قبؿ الحيثييف عندما الفرات، كطريؽ المككب مف الشرؽ، كقد تعرض ى

، كيعكد تأسيسو إلى الممؾ السكمرم 2كسربانيت أغاركا عمى المدينة كنيبكا تمثاؿ مردكخ
عماره مف جديد، ككاف ذا شكؿ  " إال أنو تعرض في العديد مف المرات إلى الترميـ، كا  "أيـك

يا كسط أحد أضبلعو مربع كقد زكد جداره الخارجي بأبراج كأربعة مداخؿ يقع كؿ من
ة األمامية الكبرل أكؿ مظير مف مظاىر معبد إيساكبل "أم معبد د، كتعتبر القاع3األربعة

انت ىذه القاعة تحتكم عمى برج المعبد، ككاف المعبد الرئيسي يقكـ في كالرأس الشامخ" كقد 
معبد، كىك مؤلؼ ، أما قدس األقداس المعبد كاف قبالة البكابة الشرقية لم4القاعة المجاكرة ليا

مف حجرتيف رئيسيتيف تحيط بيما مف الجكانب عدد مف الحجرات المخصصة لتخزيف أثاث 
بتزييف المكاف بشكؿ خاص بحيث جعمو يضيء  "نصر الثاني "نبكخذعتنى إاإللو، كقد 

التركيب مما يشابو زينة  المعقدة ، أما جدراف الساحة فازدادت بالطمعات كالدخبلت 5كالنجكـ

                                                           
 .8ـ، ص1959،مطبعة الحككمة، بغداد، 1طو باقر، بابؿ كبكرسيا، ط -1
 .454جكرج ككنتير، المرجع السابؽ، ص -2
 .84ـ، ص1970رة،،]د.ط[،مطابع مدككر كاكالده،القاى1جامعة الدكؿ العربية ،المعالـ  األثرية في العالـ العربي،ج -3
 . 304سيؼ الديف دباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص -4
 .455جكرج ككنتير، المرجع السابؽ، ص -5
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رة ىك تراثو حيث أنو كاف يكضع فيو النفائس كالنذكر ي، كما زاد المعبد ش1الخارجية الجدراف
ىذا ما يؤكده بعض المؤرخيف اليكناف كالسيما ىيركدكتس الذم ركل عف تماثيؿ الذىب 

 . 2المصنكعة لئللو مردكخ
ككاف يحتكم عمى مصميات ثانكية المؤلفة مف خمسة كعشريف مصمى، ككاف الطريؽ المقدس 

أك طريؽ المكاكب يمر بمحاذاة الجانب الغربي مف المعبد كفي معبد إسكاال مصميات  ،
ْرفانيت، كىي زكجة اإللو مردكخ، كقد تنافس ممكؾ بابؿ كآشكر في ما بنييـ إلغناء الحـر   ِلز 
ُدْكْف فبمغت ىدايا الممؾ مف أكاني الذىب كالفضة ما  العظيـ، كقد أعيد بناءه في عيد آْسر ح 

  .3منناخمسكف قيمتو 

 
 4: يوضح معبد مردوخ. 36شكل رقم 

                                                           
 . 304سيؼ الديف دباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص -1
 .185،186مؤيد سعيد، العمارة مف فجر السبلالت، ص -2
 .256فراس السكاح، مكسكعة األدياف، المرجع السابؽ، ص -3

 .182، المرجع السابؽ، ص3نخبة مف الباحثيف العراقييف، حضارة العراؽ، ج -  4
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 معبد آشور:

لقد تميزت الدكلة األشكرية باىتماميا بالجانب المعمارم كتطكيره، كىذا ما نراه في 
الفف كالعمارة كفي بناء المعابد األعمار كتميز بالنسبة لبناء المعابد ففي معبد اإللو آشكر في 

الذم كاف معاصرا لمممؾ حمكرابي، تبمغ  "آدد األكؿ"شمشي  مدينة آشكر في عصر آشكر
ـ أك أكثر قميبل، كقد جمع ىذا المعبد بيف الطراز المعركؼ في 55×  108أبعاده حكالي 

، كيتككف المعبد مف 1كت ذات الفناء الكسطييجنكب العراؽ كالتي تكضحت بأشكاؿ الب
الصغيرة عبر مدخؿ لو  ساحتاف تقعاف عمى محكر طكلي كاحد كيككف الداخؿ إلى الساحة

ـ تقريبا، كتحيط بالساحة غرؼ مف كؿ جكانبو بعضيا طكيمة بطكؿ  10أبراج بعرض 
ثانية تقع عمى نفس  مجاز الضمع المحاذية ليا، ثـ تنتقؿ إلى الفناء الكبير عبر غرفة 

المحكر الكسطي الذم عبر المدخؿ الجنكبي لممعبد، كلمساحة الكسطية الكبيرة ىذه مدخبلف 
كاحد يتقاطع  ركعمى محك  لممعبد راف يقعاف في منتصؼ كؿ مف الضمعيف الشرقي كالغربيآخ

 مع المحكر الكسطي الطكلي في نقطة تقع كسط البناء تماما.    
كقد امتاز ىذا المعبد بظاىرة معمارية كىي تنظيـ الدخكؿ إلى المعبد مف ثبلث مداخؿ 

زكايا قائمة كلقد حصر البناء المساحة خارجية كمدخؿ كسطي آخر عمى محكريف متقاطعيف ب
لى مسافة تتراكح بيف   .2اجنكب غرب 100ـ شرقا ك 200الكاقعة جنب شرؽ المعبد كا 

                                                           
 .82بشار عبد العزيز ياسر، المرجع السابؽ، ص -1
 .152-150مؤيد سعيد، العمارة مف فجر السبلالت غمى نياية العصر البابمي الحديث، المرجع السابؽ،  ص -2
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 1: يوضح معبد آشور في مدينة آشور.37شكل رقم 

 :نكيإمعبد 

 2بإسـ "إبسك" كمعناه المياه العميقة أك بيت المحيط ككاف يدعى معبد إنكي في اريدك
معبد جنكب شرؽ المدينة عمى حافة سكر المدينة الخارجي، كىك يتككف مف صكمعة لكيقع ا

حمقي نكي كبغرفتيف عريضتيف تنفتحاف بكاسطة باب تكتنفو أبراج عمى ممر إمزدكجة لئللو 
  3حكؿ الصكمعة. ه مف جدرانو الصماءحيط بيا كيفصميا عف بناء خارجي تدكر أجزاءي

قدما، كاف يحتكم عمى محراب  15×  11أبعاده عمى  ككاف تخطيطو بسيط الشكؿ ال تزيد
أماـ المحراب  ؼجفميكضع فيو شعار اآللية تمثالو، كمنضدة لمنذكر تشيد باألجر الطيني ال

                                                           
 .151المرجع نفسو، ص - 1
 .222ـ، ص1947، 1، ج3ي قاـ بيا سنحاريب، مجمة سكمر، مجمدسفر فؤاد، األعماؿ الت - 2
 .137سعيد مؤيد، العمارة مف قبر السبلالت إلى نياية العصر البابمي، المرجع السابؽ، ص - 3
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كيكسع معبد أربدكا ىذا كقد أعاد ترميمو عّدة مرات إلى أف تغيرك كأصبح كسطو محؿ مقدس 
المحراب الذم تكاجيو منضدة لمنذكر، اإلضافية ككاف  الغرؼ لمعبادة كيحيط بو العديد مف

جر الطيني الباىت المكف، ف، أما الجدراف المشيدة باآلكيكضع عمى أحد الضمعيف  القصيري
 1فكانت تزيف بدخبلت كطمعات تتعاقب عمى أبعاد منتظمة.

 

 2في أور. إنكي: يوضح معبد 38شكل رقم 

 المعبد األبيض:

، كاف يتككف مف صالة مستطيمة 3ؽ.ـ 3000 نةس ءشيد ىذا المعبد في الكركا
رئيسية أك خمكة حيث تقـك القرابيف لممعبكد اإللو، ضيقة إلى حد ما في العرض كطكليا 
بطكؿ المعبد، كعمى جانبييا مجمكعة مف الحجرات الصغيرة، كيقع المدخؿ الرئيسي لممعبد 

                                                           
شيماء صالح أحمد الجنابي، اإللو انكي في حضارة ببلد الرافديف في ضكء النصكص المسمارية،إشراؼ: تكالو أحمد  - 1

 .118ـ، ص2007دة ماجيستير، جامعة بغداد، بغداد، المتكلي، شيا
 .138سعيد مؤيد، المرجع السابؽ، ص - 2
 .25قبيمة المالكي، المرجع السابؽ، ص -3
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لـ، كالسبب في ذلؾ أف في الجانب الجنكبي الغربي لممعبد كليس في الجانب المكاجو لمسبل
يتـ تخطيطو بطريقة كرات" بمنحدراتيا كسبللميا كالمعبد الذم قالتخطيط العاـ لمصطبة "الزي

عبد أف يبدأ الصعكد إلى المعبد مف الجية الشرقية، ثـ يضطر أف يسير يتحتـ عمى المت
يسير كيدكر حكؿ أكبر عدد مف المنحنيات قبؿ أف يصؿ إلى الخمكة، فكاف مركب الصبلة 

في طريؽ بزاكية حمزكنية أك طريؽ محكرم منحنى الذم يعتبر مف المعالـ كالصفات 
سنة التي  2500األساسية في عمارة ميزكبكتاميا الدينية كقد تطكر المعبد بعد ذلؾ أثناء 

لى طكابؽ عمكية إلى ما يشبو البرجإتمت إلى   .     1رتفاع أكبر كا 

 
 2األبيض.: نموذج تصميمي لممعبد 39 شكل رقم

                                                           
، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 2، ط1تكفيؽ احمد عبد الجكاد، تاريخا لعمارة كالفنكف في العصكر االكلى، ج -1

 .286ـ، ص2014
 .144أحمد أميف، العراؽ، إيراف، آسيا الصغرل، المرجع السابؽ، ص - 2
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 معبد عشتار: كيتوم:

×  60، كتبمغ مساحتو المستطيمة )1كيقع ىذا المعبد في القسـ الشمالي مف مدينة بابؿ
، كفيو عدد مف 2ؿ النصؼ الغربي مف مجمكع الساحةحتككف مف معبد رئيسي يت( كي102

، ككاف التخطيط الخاص بمقر اإللو يتككف 3الساحات كالغرؼ، ككاف محاطا بجدراف ضخمة
كينتيي بقاعة عريضة تسبؽ  كبير مكشكؼ يمتد طكلينامف بكابة ينفذكف منيا إلى صحف 

، ككاف لو مدخؿ في ضمعو الشرقي، كآخر في ضمعو الجنكبي كقد كانت 4قدس األقداس
، كما يتككف مف معبديف 5عماؽ قدس األقداسأعمى نفس التكالي حيث يرل تمثاؿ اإللو في 

 متداد الضمع الشمالي الغربي الطكيؿ.إصغيريف يقعاف عمى التكالي عمى 
كقد كانت الساحة الجنكبية الشرقية الكبيرة فميا مدخؿ كبير كمييب مزيف بأبراج عمى 

تجاه الغرب إالجانبيف ينفتح عمى الزاكية الشرقية مف الساحة، كمف ىذه الساحة يتقدـ المرء ب
 ـ إلى ساحة ثانية أصغر مساحة.ثدخؿ آخر بأبراج يرتقى إليو بسمـ إلى م

ف ىذا المعبد يمتاز بظيكر المخطط الكامؿ كالقابؿ إل حتكاء عدة مرافؽ دينية كخدمية تابعة كا 
 .6ليا مع  تخطيط دقيؽ لمحركة باتجاه صكامع العبادة األخرل

 

                                                           
 . 305سيؼ الديف دباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص -1
 .142سعيد مؤيد، المرجع السابؽ، ص -2
 . 305سيؼ الديف دباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص -3
 .318عة فينيقيا، بيركت، ]د.س[، صثركت عكاشة، الفف العراقي القديـ، سكمر، بابؿ، أشكر، ]د.ط[، مطب -4
 . 305سيؼ الديف دباغ قابمك، المرجع السابؽ، ص -5
 .142،144سعيد مؤيد، المرجع السابؽ، ص  -6
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 1: يوضح معبد عشتار. 40شكل رقم 
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 خاتمة
لكؿ رحمة خاتمة، كخاتمة ىذه الرحمة حطت راحمتيا عند ىذه الكرقة، كالتي سنحاكؿ 

ىـ المعالـ أل نتائج، محاكلة منا إلقاء الضكءمف خبلليا إيجاز أىـ ما تكصمنا إليو مف 
" كذلؾ مف خبلؿ د الرافديف كالمتمثؿ في "المعابدالحضارية لكمتا الحضارتيف مصر كببل

إذ تحدثنا عف أىـ  (مصر كببلد الرافديف)ا عف المعابد في العالـ القديـ الدراسة التي قدمناى
في ىذه العناصر كما ىك  العناصر الحضارية المككنة لكمتا الحضارتيف كما ىك التشابو

 .االختبلؼ
 :نحدد النقاط التاليةكبفضؿ ا نضع لمستنا األخيرة ك 

 ف ىناؾ تشابو في الطبيعة مف ناحية كجكد نير في إمف الناحية الطبيعية الجغرافية ف
مصر كنيريف في ببلد الرافديف كقد تشابيت تأثيرات ىذه األنيار في العراؽ القديـ مع 

 ختمفت عنيا في بعض أخر.ا  في مصر في بعض أمكرىا ك تأثيرات أمثاليا 
  ثر بارز في تحديد األفكار كالمعتقدات ألدينية فقد كاف لظكاىر الطبيعية ناحية االمف

الدينية في كؿ مف ببلد الرافديف ككادم النيؿ، ككاف ىناؾ تشابو كاضح في العقائد الدينية 
مف خبلؿ نظرية التشبيو كعبادة األكثاف كالطبيعة، إذ كاف لكؿ مف الحضارتيف آلية 

لكقت في نفس ا أف لكؿ إقميـ إليو الخاص، كيتعرؼخاصة، إذ نجد في مصر 
بالمعبكدات التي تعبد كتقدس في األقاليـ األخرل، المجاكرة أك البعيدة كيمكف إيجاد إلى 
جانب عبادة المعبكد المحمي في اإلقميـ عبادات أخرل لآللية مختمفة ... كنجد في ببلد 
الرافديف مجمع لآللية. حيث كاف الديف ظاىرة قديمة قدـ كجكد اإلنساف نفسو فقد تمثؿ 

كمكقعا  حتؿ مكانة معتبرةإـ العصكر، فقد كاره كطبائعو كممارسة منذ أقدذلؾ في أف
محكريا في حياة كمتا الحضارتيف المصرية كببلد الرافديف منذ حقبة مف الزمف كما 
كضحتو الشكاىد التي عثر عمييا في الحضارتيف، بالدرجة األكلى تمؾ التماثيؿ الطينية 
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التي ترمز لآللية ككذا طرؽ الدفف، كما أف الديف كاف المحرؾ األساسي كالحافز األكؿ 
تصاال كثيقا بعالـ القكل الخارجية إتصالو ا  نبعاث اإلنساف ك إلكؿ نشاط إنساني، عنو كاف 

لرافدم كالمصرم بتجسيد أليتو في االطبيعية خاصة دكرة حياة الككاكب، لذا قاـ اإلنساف 
كأشكاؿ ذات جسـ إنساف كرأس حيكاف، كقاـ بتقديسيا كمنو فالفكر الديني أشكاؿ حيكانات 

رتباطا كثيقا، فاإلنساف إرتبط بالجانب الطبيعي إ سكاء في مصر أك لدل ببلد الرافديف
 .لؾ فالديف يتأثر بالبيئة الطبيعةبذلديني بالطبيعة التي يعيش فييا ك لرافدم تأثر في فكره اا
 د الرافديف في نظرتيـ إلى األرضببلر بيف المصرييف القدماء ك التفكي نبلحظ التبايف في ،

)جب( كال يكجد أم عبلقة بيف اآللية ألرض عند المصرييف تمثؿ عنصر ذكرفقد كانت ا
،أما عند ببلد الرافديف نجدىا تمثؿ ف إننا نجدىا في جيات كادم النيؿاألـ بالتربة بالرغـ م

 األـ الرءـك .
 لسماء اآللية األـ عمى صكرة بقرة )نكت( أما ببلد الرافديف صكر المصريكف القدماء ا

 فتصكر السماء إليا ذكرا.
 اة بعد المكت لدل كما ال نعقؿ الدكر الذم لعبو الجانب الطبيعي في ظيكر عقيدة الحي

نفصاؿ ما إالرافديف ىك حدكث كاف تفسير المكت لدل المصرييف ك  ، حيثكمتا الحضارتيف
كح )معنكم(، لكنيـ لـ يتفقكا في تعريؼ ماىية الركح، فكانت يف الجسد )مادم( كالر ب

 .غير مرئي كغير مممكس مفاىيميـ متداخمة كمتناقضة لككف الركح شيء ميتافيزيقي
  مة تعبر عف معنى نو ال تكجد كمأ، رغـ عتقدكا بالخمكد كالحياة األبديةإإف المصرييف

مف الحياة عمى األرض كالحياة بعد ستخدـ لكؿ ت الخمكد في لغتيـ، فكممة الحياة نفسيا
المكت ال نظير لو في ببلد الرافديف بؿ سنجد أف ببلد ىتماميـ بالعالـ األخر ك إالمكت، ف

نو نياية تمؾ الحياة كتدمير ألمكت عمى الرافديف كانكا عمى عكس المصرييف قد فيمكا ا
 .بالبعث منكاآريكف بالحساب في العالـ األخر ككذلؾ مف المصآ، بينما لئلنساف
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 ف أ، فنياببلد الرافديف في النظرة إلى الدا التبايف الذم نبلحظو بيف مصر ك كبالرغـ مف ىذ
 .الذم كاف عمى صمة تامة بالطبيعة ا مف المجتمعءن الفرد في كؿ مف القطريف كاف يعد جز 

 أقدـ العصكر ركيبت لئللو، كتميز  منذ أما مف ناحية المعابد فقد عرؼ عند المصرييف
ف ا  ، كلـ تتغير عناصره األساسية حتى ك في النفكس الرىبة كالجبلؿ يبعث ض الذمبالغمك 

يتضح دكر المعبد داخؿ المجتمع المصرم القديـ مف ، ك تمفت اآللية أك تغيرت العصكرخإ
باإلضافة إلى دكرىا البارز في تنمية مختمؼ  د مصدرا لكافة المعارؼ اإلنسانيةككف المعاب

 .... الفنكف المكسيقى المسرح 
نكا يتكجيكف إليو ألداء ، فكارييف مف الطبقات االجتماعية كافةفالمعبد مركزا دينيا ميما لممص

ند ،أما المعبد عالحكيـ عف اإللو الكامف في معبدهلطمب اإلرشاد الصبلة كتقديـ القرابيف ك 
فيك  ،ارية التي ظيرت في ببلد الرافديفبرز المعالـ المعمببلد الرافديف فكاف يعتبر مف أ

اء ككذا اإلبداع يمثؿ مؤسسة دينية متكاممة بما تعنيو الكممة مف حيث فخامة البن
 . ستحكذ عمييا عند السكافإنة التي المكااليندسي، كىذا كمو يعكد إلى دكر ك 

  كما كاف لممعابد في ببلد الرافديف منذ أقدـ العصكر دكر فعاؿ في الحياة االقتصادية
لية لؤلراضي الزراعية الكاسعة متبلؾ معابد اآلإفضبل عف دكره الديني يتجمى ذلؾ في 

بد يمارس ىذه قد بقى المعمؿ فييا أعداد مف الفبلحيف كالعماؿ كاإلدارييف ك التي يعك 
لتاريخية في حضارة العراؽ ( إلى أكاخر األدكار ااقتصادية –ية دينالكظيفة المزدكجة )

تبع ىذا التخطيط إ، كما أف الرافديف تتبع التخطيط المحكرم فالمعبد المصرم أيضا القديـ
يجيا كمما تقدمت نحك قدس نخفاض سقفو تدر إرتفاع أرضية المعبد مع إمع فارؽ كاحد ىك 

كاف ، فناحية المعابد في كمتا الحضارتيفمف ، كمنو إذ نجد ىناؾ تشابو عجيب األقداس
، عراؽ القديـ فضبل المعابد الكبرل، مثؿ الزقكرات في المجمع معابد خاصة ليذه اآللية

و تحتمإ لذمككذلؾ في كادم النيؿ كانت المعابد جكىر الحياة مف خبلؿ الدكر الفعاؿ ا
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حدة ث شكؿ ك ، حينيكية  ميما لمختمؼ مناحي الحياةدحيث شكؿ مؤسسة دينية ك 
لثقافية باعتباره اة تعالج فييا القضايا اإلدارية ك ، ككذا إدارياقتصادية تنظـ اقتصاد الدكلة

فائية حيث كاف يمارس ستشإ، ككذا مراكز أكلى المدارس كاحتكاءه عمى خزائف كمكاتب
، أما المعبد اإلليي فكاف في األزمنة المبكرة عمى ىيئة ككخ مف فييا الطب كالصيدلة

ف لـ يبقى مف معاىد ا  ، ك ثـ ما لبث أف تطكرت مكاد البناء ب يعمك مدخمو صاريافالقص
، أما المعابد الجنائزية كانت تؤدم فيو لة القديمة غير أطبلؿ معبد الشمساآللية في الدك 
ية ، أما المعابد العراقية فكانت كميا معابد إليائزية كتقدـ القرابيف لركح الممؾالشعائر الجن

، أما المعابد األفقية العراقية فكاف ليا تخطيط شبيو د كىك عبادة اإللوليا غرض كاح
، د الدففكما نجد أيضا ىناؾ تشابو في عقائمعابد الجنائزية المصرية القديمة، ك تخطيط ال

 لكف كبلىما عمى طريقتو الخاصة .فكبل المجتمعيف كاف يدفف مكتاه ك 
كبر الحضارات أببلد الرافديف تعتبراف مف ف الحضارتيف مصر ك أيمكف القكؿ ب كأخيرا

، كىذا ما أضفى عمييما نجازاتيا الضخمة كأصالتياا  كالمتفردة في سماتيا الحضارية ك العريقة 
نو أك  .ستمرارية في العالـإكؿ الحضارات ، كىي أطيف كؿ الحضاراتمصداقية األصالة ب

، ختبلفات البسيطةبعض اإلمع كجكد  ،ر بيف الحضارتيف مف معظـ النكاحيىناؾ تشابو كبي
كما أننا ال  كتأثر بيف كمتا الحضارتيف مصر كببلد الرافديف إذ نجد أف ىناؾ عبلقة تأثير

، بؿ يجب ف كؿ حضارة كليا مقكماتيا كعناصرىاة أليمكننا أف نفضؿ حضارة عمى حضار 
في سجؿ الحضارة  كانت ليما مكانة رائعة أف نجعؿ كبلىما في نفس المرتبة فكبلىما عمينا

كصنعت في  ،البشرية القديمة، ال تدانييا مكانة، كقد حممتا مشعؿ الحضارة أالؼ السنيف
 .إلنسانية خاصة في الديف كالعمارةأثناءىا القكاعد الرئيسية لؤلسس الحضارة ا

 . يسعدنا أف كاف لنا شرؼ المحاكلة ، فانوفميما يكف مدل نجاح ىذه المحاكلة
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 ـ.1991، جكرس برس، طرابمس، 2ىنرم س عبكدم، معجـ الحضارات، ط -3
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ناتؿ حنكف، شخصية اإللية األـ عشتار في النصكص المسمارية كاألكدية سكمر،  -1
 ، بغداد.1978المدرية العامة لآلثار، ، 34مجمد 

أماؿ عبد ا أحمد، األكاني الطقسية كالنذكر في معابد العراؽ القديـ في ضكء  -2
 ـ.2013، 4، عدد20المصادر المسمارية المنشكرة، مجمة التربية كالعمـ، مجمد 

بؿ إيماف لفنة حسيف، الطقكس الجنائزية في ببلد كادم الرافديف خبلؿ األلؼ الثالث ق -3
 ـ.2009، 4، عدد8الميبلد، مجمة القادسية في اآلداب كالعمـك التربكية، مجمد

تقي الدباغ، آلية فكؽ األرض، دراسة مقارنة بيف المعتقدات الدينية القديمة في  -4
، ج أكؿ كالثاني، بمدرية اآلثار العامة، 3الشرؽ األدنى كاليكناف، مجمة سكمر، مجمد

 ـ.1967بغداد، 
صكر، العبلقات بيف ببلد النيريف كمصر القديمة خبلؿ مدة دعاء محسف عمي ال -5

ؽ ـ [،  612-911العصر األشكرم الحديث، مجمة ميساف لمدراسات األكاديمية ]
 ـ.2014، 24جامعة ميساف، 

، 26سامي سعيد االحمد، العراؽ في كتابات اليكناف كالركماف، مجمة سكمر، مجمد -6
 ـ.1980، مديرية اآلثار، بغداد، 2+1ج
، 10سعيد عيكد سمارف الجندم في مممكة األشكرية، مجمة كمية التربية، عدد  -7

 .ـ1947، 1، ج3كاسط، سفر فؤاد، األعماؿ التي قاـ بيا سنحاريب، مجمة سكمر، مجمد
شيماء عمي النعيمي، مف النشاطات االقتصادية لمعابد ببلد آشكر في العصر  -8

 .ـ2010، 30عدد ؽ.ـ(، دراسات مكصمية، 616_911اآلشكرم الحديث )
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 ـ.1946اآلثار القديمة العامة، 
 ـ.1947، 1طو باقر، معابد في العراؽ القديـ، مجمة سكمر، مجمد ثالث، ج -10
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غساف طو ياسي، تقاليد دفف المكتى في تؿ حبلكة مف خبلؿ تنقيبات جامعة  -11
 .ـ1980، كمية اآلداب، 12المكسـ األكؿ، أداب الرافديف، عددالمكصؿ، 

، مجمة الحضارة، المصرية، 5نزيو سميماف، المعبكدات المصرية القديمة، ج -12
 ـ.2017العدد أربعيف، 
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 ـ.1994القديمة، ]د،ط[، دار الفكر المبناني، بيركت، 

حسيف فيد حماد، مكسكعة اآلثار التاريخية: حضارات، شعكب، مدف، عصكر،  -3
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 ـ.2008، دار عبلء الديف، دمشؽ،2الرافديف، العرب قبؿ اإلسبلـ، ط

، 1، ط1كتاريخ األمـ، ج محمكد شاكر، مكسكعة الحضارات القديمة كالحديثة -10
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 فيرس األماكن:

 الصفحة المكان
 .74ص يدكسأب

 . 99ص آرار
 .37، ص29، ص27ص أرمينيا
 .156ص، 151، ص147، ص97، ص34ص أريدك
 .38، ص37، ص31، ص27، ص17، ص13، ص11ص آسيا

 .34ص أشنكؾ
، 43، ص42، ص41، ص40، ص39، ص29، ص24ص آشكر

 .160، ص152، ص103ص
 .27، ص17، ص13، ص11ص إفريقيا

 .45، ص42، ص37، ص36، ص24ص دآك
 .37ص أمانكس
 .10ص األنيدم

، 100، ص97، ص94، ص88، ص80، ص37، ص34ص آكر
 .157، ص152ص ،146، ص145ص

 .27، ص11ص باك أكر 
 .156، ص149، ص34، ص24ص أكركؾ
 .45ص أكشيمـ
 .34ص أكما 
 .33، ص29، ص28، ص27ص إيراف
، 42، ص41، ص39، ص38، ص35، ص26، ص24ص بابؿ

، 156، ص147، ص145،ص102، ص101، ص82، ص45ص
 .165، ص160، ص159، ص157ص

 .157، ص38، ص30، ص28، ص25ص بغداد
، 33، ص32، ص30، ص28، ص26، ص25، ص24ص الرافديفببلد 

، 83، ص82، ص80، ص79، ص40، ص39، ص34ص
، 98، ص97، ص93، ص92، ص89، ص87، ص85ص
، 155، ص151، ص149، ص145، ص142، ص138ص
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 .159ص
 .38ص ببلد فارس

 .172، ص130، ص18ص بكنت
 .29، ص27ص تركيا
 .10ص تشاد

 .147، ص146ص تؿ أسمر
 .10ص التيبستي
 . 147ص خرسباد
، 30، ص29، ص28، ص27، ص25، ص24، ص13ص دجمة

 .84، ص38، ص35ص
 .76ص دندرة
 .94، ص37ص يركبدير 
 .13ص سناء

 .41ص سكبارتك
 .55ص السكداف
 .55، ص38، ص27، ص13ص سكريا

 .45، ص42، ص39، ص37، ص35، ص24ص السكمريكف
 .146، ص94ص سيبار
 .35ص الشاـ

 .34ص رباؾش
 .40، ص37ص طككس
 .125، ص123، ص118، ص117ص طيبة
، 31، ص29، ص28، ص27، ص26، ص25، ص24ص العراؽ

، 83، ص80، ص40، ص38، ص37، ص35، ص33ص
 .138ص

، 35، ص30، ص28، ص27، ص25، ص24، ص13ص الفرات
 .84، ص45، ص40، ص38، ص37ص

 .45، ص13ص فمسطيف
 .45ص فنيقيا
 .132، ص15ص القاىرة
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 .45ص الكمدنيكف
 .37، ص35، ص34ص كيش

 .99، ص97، ص34ص رسال
 .94، ص34ص الغاش
 .194، ص94، ص80ص لكش
 .74ص ليبيا

، 16، ص15، ص14، ص13، ص11، ص9، ص8، ص7ص مصر
، 47، ص23، ص21، ص20، ص19، ص18، ص17ص
، 73، ص72، ص61، ص60، ص56، ص54، ص48ص
، 126، ص109، ص108، ص106، ص105، ص74ص
 .137، ص136، ص133، ص127ص

 .21، ص15ص مصر السفمى
 .21، ص15ص مصر العميا

 .55، ص15ص ممفيس
 .15ص منؼ
 .8ص منفس
 137، ص13ص النكبة
 .151، ص69، ص39، ص34ص نيبكر
 .99، ص45، ص43ص نينكل
 .120ص ىابك

 .132، ص76، ص72ص ىيمكبكليس
، 19ص ،17، ص14، ص13، ص11، ص10، ص9، ص8ص كادم النيؿ

 .137، ص132، ص62، ص59، ص55، ص28، ص22ص
 .146، ص97ص الكركاء
 .55ص اليكناف
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 فيرس األسماء:

 الصفحة اإلسم
 .63ص أبكار السقاؼ

 .130ص أحمس
 .152ص أرنمك

 .160ص أسر حدكف
 .126ص اإلسكندر األكبر

 .43ص بانياؿأشكر 
 .43ص آشكر ناصرباؿ الثاني

 .37ص يتآكي البسا
 .135، ص124، ص121، ص120ص امنحكتب الثالث

 .143ص إنيتارزم
 .156، ص88ص أكرنمك
 .42ص األكؿ أكلياط

 .41ص إيمكشكما
 .45ص إيمكما إيمك

 .159ص أيـك
 .136، ص126، ص123، ص120ص تحتمس الثالث
 .121ص تكت غنج آمكف
 .120ص تكحتمس الرابع

 .42ص سكراء األكؿ-تككمي
 .121ص جرابك

 .135ص جكف لكيس بكر كيارت
 .130، ص129، ص123، ص120ص حتشبسكت

 .161، ص144، ص102، ص45، ص39ص رابيحمك 
 .116ص خع سخمكم

 .126، ص120، ص72ص رمسيس الثالث
، 125، ص123، ص122، ص121، ص120، ص55ص رمسيس الثاني

 .137، ص135، ص134ص، 128ص
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 .37ص رمكش انيو
 .39ص يفرنيـ س
 .38، ص37، ص36ص سرجكف

 .8ص سرجكف فتاف
 .129ص سنمكت
 .39ص سكايمكف

 .125ص سيتي األكؿ
 .43ص شممنصر الثالث
 .42ص شميمنصر االكؿ

 .45ص شمسك إيمكنا
، 125، ص121، ص119، ص76، ص72، ص61، ص59ص الفرعكف

 .137، ص130ص
 .45ص األخمينيككركش 

 .35ص غيرمكغالز ل
 .11ص كفتيمان

 .116ص الممؾ الميبي األكؿ
 .17ص مينا

 .135، ص123ص نافارتارم
 .41ص نتيمشي أدد

 .82، ص37ص نراـ سيف
 .88ص نعرمر

 .128ص نقطانيك األكؿ
 .132ص ني أكسر رع
 .159، ص45ص نيكخذ نصر
 .121ص ىانز بكنيت

 .121ص ىرماف
 .49، ص47، ص14ص ىيركدكت
 .38ص سىيركدكت
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 فيرس اآللية:
 الصفحة اآللية

 .55ص أبك اليكؿ
 .56ص أبيس
 .55ص آتكف
 .153، ص152، ص100ص آدد

 .161، ص103ص آشكر
، 123، ص121، ص117، ص72، ص71، ص55، ص52ص آمكف

، 130، ص129، ص128، ص126، ص125، ص124ص
 .134ص

 .98ص، 86ص آنانا
 .162، ص102، ص101، ص100، ص96ص إنكي
 .146، ص103، ص95، ص94ص إنميؿ
 .153، ص152، ص101، ص94، ص93ص آنك

 .82ص أنك نيتك
 .130، ص129، ص77، ص56ص أنكبيس

 .74، ص73، ص67، ص66، ص65، ص55، ص52ص ريسأكز 
 .77، ص72، ص62ص أكزير

 .94ص إيا
 .77ص إيزا

 .76، ص74، ص73ص، 72، ص59، ص52ص إيزيس
 .66، ص65ص تكت
 .59، ص53ص جب

 .130، ص129، ص76، ص75ص حتحكر
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 .136، ص135، ص132، ص129، ص75، ص59ص حكر
 .126، ص74ص حكرس
 .126، ص123، ص52ص خنسك

، 130، ص126، ص117، ص77، ص74، ص72، ص53ص رع
 .135، ص133، ص132ص

 . 102ص سارباتيتك
 .77، ص74، ص72، ص53ص ست
 .146، ص82ص سف
 .100ص سيف
 .152، ص146، ص102، ص99ص ششم
 .53ص شك

 .165، ص146، ص103، ص98، ص86، ص82ص عشتار
 .55ص عنانك
 .160، ص159، ص146، ص102، ص101، ص82ص مردكخ
 .65ص معات
 .126، ص123، ص121، ص52ص مكت
 .87ص نرجاؿ
 .77، ص72، ص52ص نفتيس
 .97ص كينف 
 .145ص ننار

 .53، ص50ص كتن
 .59ص نكف
 .100ص اينيسا
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 فيرس األشكال
 10ص .....................لنيؿ..........................: يكضح مجرل نير ا01شكؿ 
 12مدف مصر القديمة................................. ص : خريطة تكضح أىـ02شكؿ 
: يكضح أدكات حجرية مف الصكاف عمى شكؿ رؤكس فؤكس مف العصر الحجرم 03شكؿ 

 20القديـ................................................................. ص
  22: صكرة عامة لحياة الفبلحيف األكائؿ......................................ص04شكؿ 
 32: خريطة تمثؿ ببلد مابيف النيريف.........................................ص05شكؿ 
 44: خريطة بابؿ كآشكر.....................................................ص06شكؿ 
 50ضح اإللو نكت......................................................ص: يك 07شكؿ 
 51: يكضح شجرة أنساب اآللو المصرية.....................................ص08شكؿ 
 52: يكضح إزيس كأكزيريس.................................................ص09شكؿ 
 53قرة............................................ص: يكضح السماء في ىيئة ب10شكؿ 
 64: يكضح دفف الجثة منحنية...............................................ص11شكؿ 
  70: يمثؿ مراحؿ عممية التحنيط كطرقيا.....................................ص12شكؿ 
 71...................................ص: يمثؿ اإللو آمكف.....................13شكؿ 
 73: يكضح اإللية نفتيس....................................................ص14شكؿ 
 75: اإللو أكزكريس.............................................................15شكؿ 
 77المتكفية.......................ص: اإللو حتحكر برأس بقرة تسكب الماء عمى 16شكؿ 
 78: يكضح اإللو أنكبيس بجسـ بشرم كرأس حيكاف...........................ص17شكؿ 
 95: يكضح رمز اإللو آنك...................................................ص18شكؿ 
 96..............ص: يكضح رمز اإللو إنميؿ...................................19شكؿ 
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 97: يكضح اإللو إنكي......................................................ص20شكؿ 
 98: يكضح اآللية عشتار...................................................ص21شكؿ 
 99: يكضح رمز اإللو شمش................................................ص22شكؿ 
 101: يكضح اإللو آدد......................................................ص23شكؿ 
 102: يكضح اإللو مردكخ...................................................ص24شكؿ 
 103: يكضح اإللو آشكر....................................................ص25شكؿ 
 115لرسـ التخطيطي كالبيانات لممعبد المصرم.....................ص: يكضح ا26شكؿ 
 123: لقطة عف قرب لمدخؿ معبد األقصر كتمثالي الممؾ رمسيس الثاني......ص27شكؿ 
 124: يكضح تركيب كتخطيط المعبد األقصر................................ص28شكؿ 
 127الكرنؾ...........................................ص: يكضح مخطط معبد 29شكؿ 
 131: يمثؿ مخطط تركيب معبد الدير البحرم................................ص30شكؿ 
 134: يكضح معبد الشمس..................................................ص31شكؿ 
 138...........................ص: يكضح كاجية معبد أبك سمبؿ..............33شكؿ 
 150: يكضح معبد أريدك....................................................ص34شكؿ 
 155: يكضح اإلختبلؼ في المعابد في الشماؿ كالجنكب......................ص35شكؿ 
 158..........ص: يكضح المعبد العالي الزيقكرة................................36شكؿ 
 160: يكضح معبد مردكخ...................................................ص37شكؿ 
 162: يكضح معبد آشكر في مدينة آشكر....................................ص38شكؿ 
 163: يكضح معبد إنكي في أكر............................................ص39شكؿ 
 164نمكذج تصميمي لممعبد األبيض.......................................ص :40شكؿ 
 166: يكضح معبد عشتار..................................................ص41شكؿ 
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 فيرس المكضكعات:

  
 كالمختصراتقائمة الرمكز 
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