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 والعصور المبكرة المنشآت ذات الصبغة الدينية فى مصر فى عصور ما قبل التاريخ
 د/ زينب عبد التواب رياض خميس

Religious Establishments in Egypt in Prehistoric and Early Era 

 جامعة أسوان -كمية اآلثار  -رية المصمدرس بقسم االثار 

 الممخص:
ىو المحرؾ والدافع لتقدـ الحضارة االنسانية منذ عصور ما قبؿ التاريخ، وتجسدت تمؾ النزعة الدينية مف  الديف كاف

 خبلؿ كثرة ما تـ بناءه مف منشآت دينية كاف الغرض منيا نيؿ مرضاة اإللو.
أنماط ما عرؼ مف منشآت اصطبغت فى توظيفيا بسمات عقائدية ودينية فى ويقصد ىذا البحث فى طياتو الى توضيح 

تمؾ الفترة المبكرة مف تاريخ الحضارة االنسانية فى مصر، ولـ يشير البحث الى تفاصيؿ التخطيط المعمارى لتمؾ 
را ما تختمط المنشآت وانما ألقى الضؤ عمى أىـ أنواعيا ومبلحقة تطورىا وقوفًا عمى توضيح الغرض منيا، إذ كثي

المفاىيـ الدينية بالجنائزية فى تمؾ الفترة، ومف ثـ يتناوؿ البحث بالدراسة بعض التكوينات الصخرية ذات الداللة الدينية 
"المعابد الميجاليثية" أو"األشكاؿ الميجاليثية" وبعض الكيوؼ التى أظيرت دراستيا قداستيا أو ارتباطيا بالفكر الدينى 

لو صح القوؿ بػ "المعابد الكيفية" أو "الكيوؼ المقدسة"، ويستعرض البحث أيضًا بعض مف أنماط والتى يمكف تسميتيا 
ما عرؼ مف معابد اليية فى عصور ما قبؿ وبداية األسرات مف خبلؿ دراسة أطبلؿ ما عثر عميو مف منشآت دينية 

 ودراسة بعض النقوش التوضيحية لتمؾ المنشآت السيما فى عصر بداية األسرات.
ىيكؿ  –ىيكؿ الشماؿ  -التبلؿ النذرية  –الكيوؼ المقدسة  -الطوطمية  –النبتة  –)الميجاليث الكممات المفتاحية: 

 بيت االلو( –الجنوب 

Summary: 
Religion was the main reason for the progress of human civilization since prehistoric times, 

and this importance was confirmed by the large number of religious buildings that were 

built to achieve the pleasure of God. 

The research refers to the clarification of the types of religious buildings or buildings with 

ideological and religious employment in the early period of the history of human 

civilization in Egypt. 

The research did not refer to the details of the architectural planning of these buildings, but 

pointed to the most important types to know its development and purpose, especially since 

the religious concepts are often mixed with funerals in that period. 

 The research shows some of the rock formations of religious significance, which the 

researcher called the term "Megalithic Temples", Tumulus or "Votive hills", and some of 

the caves which have been shown to be related to religious thought in Egypt; the " Holy 

Caves". 

  The research also refers to some types of temples that were known in Egypt during 

predynastic and early dynastic periods. 
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 -مقدمة: 
األرض، إذ كانت نتاجًا لتأثره بظروؼ البيئة المحيطو بو  النزعة الدينية لدى اإلنساف قديمة ِقدـ وجوده عمىأف الشؾ 

نساف إّنما تولدت لديو النزعة الدينية عندما احتؾ اإل وشعوره الداخمى نحوىا، ولقد ذىب بعض الباحثيف الى تخيؿ أف
بالبيئة بكؿ ما فييا مف قسوة وفزع وخوؼ، وبكؿ ما ىو مجيوؿ، فكاف ذلؾ سببًا دفعو إلى احتراـ كؿ القوى التي تؤثر 

اؾ قوى فى حياتو، ومف ىذا الشعور بعينو نشأت الديانة التي لـ تكف إال االعتقاد المسيطر عمى ذىف اإلنساف مف أف ىن
 .1تحيط بو وتؤثر فيو؛ وعميو أف يتقرب الييا ليحتمى بيا مف ناحية ويدرأ عف نفسو شرىا مف ناحية أخرى

وما بيف الرغبة فى الحياة والخوؼ مف المجيوؿ وتعدد مفردات البيئة وتنوع الظواىر الطبيعية المحيطة باالنساف البدائى، 
والشر؛ الحياة والموت؛  ىا ظيور المتناقضات فى ىذا الوجود، فيناؾ الخيرتولدت فكرة تعدد اآللية والتى ربما كاف منشؤ 

الخصوبة والجدب؛ النور والظبلـ، فجعؿ االنساف لكؿ ظاىرة مف تمؾ الظواىر إليًا خاصا بيا فعبد الحجر والشجر 
 2والماء والنار واليواء والتراب وكّؿ رموز األشياء أو الكائنات الموجودة معو عمى األرض.

وبتمؾ التعددية تنوعت وتعددت المعبودات، وتنوعت بالتالى أشكاؿ المنشآت ذات الصبغة الدينية فى مصر فى عصور  
 ما قبؿ التاريخ والعصور المبكرة.

  المنشآت ذات الصبغة الدينية
قوى غيبية كانت الطبيعة ىى الدافع األوؿ لبزوغ الديف؛ إذ أرجع المصرى القديـ الظواىر التي عجز عف فيميا إلى 

خارقة، والى قوة تفوؽ قوتو؛ فكاف الشعور الغريزي بالخوؼ والفزع مف كؿ ما ىو مجيوؿ مف أىـ األسباب التى دفعت 
  . 3المصرى القديـ إلى احتراـ كؿ ىذه القوى التي تؤثر في حياتو دوف أف يعرؼ ماىيتيا

تماـ بالعالـ اآلخر أكثر مف اىتمامو بالعالـ الدنيا، ولقد كاف المصرى القديـ متديف بطبعة؛ ودفعو ىذا التديف الى االى
ولقد تنوعت المنشآت  4ومف ثـ اىتـ بالمنشآت الجنائزية والدينية "المعابد" أكثر مف اىتمامو بالمنشآت المدنية "المساكف".

 -ذات الصبغة الدينية فى مصر منذ عصور ما قبؿ التاريخ وكاف منيا:

 األشكال الميجاليثية -1
تكويف صخرى يتـ تثبيتو بوضعية معينة، قد يكوف مجرد كتمة صخرية خشنة خالية  :الميجاليث أو النصب الحجرية

تقريبًا مف اى محاوالت لنحتيا او نقشيا اال فيما ندر، أو قد يكوف عمى شكؿ قوائـ حجرية ضخمة ذات أوضاع مختمفة، 
نيا ما كاف يحمؿ أعتابا مف الحجر كالمناضد الحجرية واليزاؿ وتكوف قائمة بذاتيا أو متراصة فى شكؿ دوائر حجرية، وم

بعضيا قائما حتى يومنا ىذا فى العديد مف الحضارات والبعض تيدـ بالطبع بفعؿ الزمف، والميجاليث مف أنماط المنشآت 
 .5طبيعيةالحجرية التى كانت تقاـ ألغراض عدة كاف منيا العبادة وممارسة شعائر دينية ترتبط ببعض الظواىر ال

                                                           
لقديمة، مكتبة ؛ عبد الحميـ نور الديف، الفكر الدينى فى مصر ا19، ص 1995أدولؼ إرماف، ديانة مصر القديمة، مترجـ، القاىرة،  - 1

  4، ص 2009االسكندرية، 
19، ص  2002سميماف مظير، قصة الديانات ، القاىرة ،  - 2  
، المعبودات، القاىرة، 1؛ عبد الحميـ نور الديف، الديانة المصرية القديمة، ج1996ياروسبلؼ تشرنى، الديانة المصرية القديمة، القاىرة،  - 3

  .20 – 4، ص 2009
4
 - Spencer. A.J., (ed.), ‘Religion: Prayer and Action in Life-Crises’, London, pp.102-7. 

  .8، ص 1988، المجمة التاريخية، 35حسف الشريؼ، مدلوالت تكوينات الميجاليث الصخرية القديمة فى أفريقيا، المجمد  - 5
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 الداللة الوظيفية لمميجاليث
تعد النصب الحجرية أو الميجاليث مف المنشآت الحجرية التى تحمؿ أكثرمف داللة، فيى قد تكوف ذا مغزى دينى، وقد 

 تكوف ذا مغزى جنائزى وقد تحمؿ داللو ذات مغزى فمكي وذلؾ بحسب الظواىر المحيطة بيا. 
 الت اال أنيا جميعا تخرج مف جعبة الديف الذي كاف ىو األساس فى كؿ ذلؾ.وترى الدارسو أنو رغـ تعدد تمؾ الدال 

 ميجاليث النبته وعالقته بالدفنات الحيوانية

 "جذور العبادة الحيوانية"
؛ وىى مف أىـ مواقع عصورما قبؿ التاريخ فى 6وضح وجود الميجاليث أو النصب الحجرية فى مصر فى منطقة النبتو

كـ غرب أبو سمبؿ، وتمتد النبتو زمنيًا مف العصر الحجرى القديـ حتى بداية العصر 100حوالى الصحراء الغربية، تبعد
 7 سنة. 6500و  6000الحجرى الحديث

والتى كاف منيا حوالى عشرة مف أعمدة  -التى كاف الميجاليث قواميا -اشتمؿ الموقع عمى العديد مف المنشآت الحجرية 
قداـ وحوالى ثبلثيف مف الجشوات أو األكواـ الحجرية البيضاوية المبطنة بالصخور، الميجاليث بارتفاع يقارب التسعة أ

وتسعة مف مواقع دفف األبقار كؿ منيا أسفؿ كومة مف أربعيف الى خمسيف مف الكتؿ الحجرية،ىذا بخبلؼ"دائرة التقويـ" 
  8وىى مف أىـ ماعثرعميو بالموقع.

ثية كانت قد نشأت كشواىد قبور ذات داللة ىامة لممدفوف أسفميا، والذى ويرى خزعؿ الماجدى أف ىذه األحجار الميجالي
 . 9يكوف فى الغالب ذا أىمية وقداسة معينة

دفنة  ولقد عثر فى سبخة النبطة عمى العديد مف الدفنات الحيوانية، وكاف مف أىـ تمؾ الدفنات الحيوانية التى عثر عمييا
، ولقد اعتبر بعض 11مما يشير الى نوع مف القداسة لتمؾ البقرة 10الميجاليثلبقرة كاممة تـ دفنيا أسفؿ كتؿ مف أحجار 

، واستند أولئؾ الباحثيف فى ذلؾ الى 12الباحثيف أف تمؾ الدفنة كانت مف أدلة ارتباط ميجاليث النبتو بالعقيدة الشمسية
 13اعتبار أف البقرة معبودة سماوية ارتبطت بالشمس، فيى الربة السماوية.

  الرأى ال يخمو مف مبالغة، فربما كانت ىذه الدفنات الحيوانية بمثابة البدايو األولى لتقديس بعض األنواع اال أف ىذا
 الحيوانية التى قدسيا المصرى القديـ بعد ذلؾ.

                                                           
6
- Wendorf, F., Nabta Playa and Its Role in Northeastern African Prehistory, in: journal of anthropological 

archaeology 17, 1998, pp.97–123. 

7
 - Wendorf, F., & Schild, R., Prehistory of the Eastern Sahara, New York, 1980, pp. 84–97, 144–65, 389–98. 

8 - Scherrer, D., Ancient Observatories - Timeless Knowledge, Stanford University, 2015, p.6 
. 67 – 66، ص  1997خزعؿ الماجدى ،أدياف ومعتقدات ما قبؿ التاريخ ، عماف ،  -  9  

10
 - Ibrahim, H.A.A., 2012, p.66. 

11
 - Wendorf, F., Nabta Playa, p.115-116; WENDORF, F., & SCHILD, R., Are the Early Holocene cattle in the 

eastern Sahara domestic or wild? Evolutionary Anthropology 3 (4), 1994, pp.118 –128. 

12
 - Haynie, D.T., A great and ceremonial site development at Nabta playa, in: Mediterranean Archaeology & 

Archaeometry, 15, 1 (2015), p.129. 

13
 - Wendorf , f.,& Schild, R., Nabta Playa and Its Role in Northeastern African Prehistory, journal of 

anthropological archaeology 17, 1998,p.115; SCHILD, R.,& WENDORF,F., Mysteries of the South Western 

Desert, The Megaliths of Nabta Playa, Focus on Archeology, ACADEMIA No. 1 (1) 2004, pp.10-15 
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 ميجاليث النبته والطوطمية الحيوانية

إنسانية ورمز معيف يسمى " الطوطمية ديانة مركبة مف األفكار والرموز والطقوس تعتمد عمى العبلقة بيف جماعة 
، والطوطـ يمكف أف يكوف طائر أو حيواف أو نبات أو ظاىرة طبيعية أو مظير طبيعي مع اعتقاد الجماعة 14الطوطـ "

، ولقد عرفت الطوطمية فى قبائؿ أفريقيا بصفة عامة منذ عصور ما قبؿ التاريخ، كأف تتخذ القبيمة 15باالرتباط بو روحيا 
، ومصر جزء مف أفريقيا والبد وأف ىناؾ عبلقات وتأثيرات 16أى حيواف أخر رمز طوطمى ليامثبل مف "الكمب" أو 

 متبادلة انتقمت مف أفريقيا الى مصر والعكس صحيح.
  ومف ثـ لو تـ الربط بيف تمؾ التكوينات الصخرية، وبيف جذور العباده الحيوانية لكاف باإلمكاف القوؿ إنو ربما كانت تمؾ

بمثابة ضريح أو مزار يبتغيو كؿ مف اتخذ مف البقرة أو الثور رمزا طوطميا لو لتقديسو والتقرب اليو  التكوينات الصخرية
 كرمز طوطمى لو فى تمؾ الفترة.

  ولربما تأكد ذلؾ فى مصر مف خبلؿ شتى الرموز الحيوانية التى عرفت فى مصر القديمة وكانت رموز ألقاليـ مصر
 لية الرئيسية والمحمية.المختمفة ولمعديد مف المعبودات واأل

  ف كاف أشار فى طياتو الى داللو جنائزية، اال انو ربما قصد فى أىدافو غرض عقائدى دينى أى أف الميجاليث ىنا وا 
 ارتبط بعباده حيوانية ورموز طوطمية فى منطقة النبتة فى عصور ما قبؿ التاريخ.

 "الدوائر الحجرية" ومدلوالتها الفمكية والدينية
الربط بيف تصميـ المبانى القديمة ببعض الظواىر الفمكية التى ترتبط بالحركة الظاىرية لكؿ مف الشمس والقمر اف فكرة 

عمى وجو الخصوص، أو ببعض الكواكب األخرى التى كاف يمكف أف ترى بالعيف المجردة، ربما كانت موجودة بطريقة 
نية بدءا مف العصر الحجرى الحديث، وذلؾ ألف البيئة الفتة لمنظر وأثرت فى تشييد أغمب المنشآت ذات الصبغة الدي

وطبيعتيا دعت الى تأمؿ االنساف ليا، وكانت الشمس والنجـو باعتبارىـ مفردات سماوية مف أىـ عوامؿ ربط االنساف 
 بينيا وبيف منشآتو السيما الدينية.

يث كاف االىتماـ بضخامة ىذه المبانى ولقد كانت النظرة التقميدية ليذه المنشآت الدينية ترتكز عمى الضخامة, ح 
)الشكؿ الخارجى( دوف النظر الى أسموب تصميميا )ماوراء الشكؿ( والذى كاف فى كثير مف األحياف يرتبط بظاىرة 

 17فمكية معينة ليا ارتباطاتيا العقائدية فى نفس الوقت.
  ة أغراض دينية.وظيفة المنشأة قد تكوف فمكية ولكف الغرض منيا خدمأى أنو يمكف القوؿ أف 

بالسماء  لترتبط األرض بيئة تخطت بؿ المحمى،  بالموقع أو المكاف ببيئة فقط القديمة مرتبطة الحضارات ولـ تكف مبانى
الحجرى الحديث العديد مف  العصر فى سماوية"، ولقد ظير أو كونية "عمائر كانت بأنيا بحؽ وصفيا يمكف حتى

ىذه  أف العممية واألبحاث الدراسات أثبتت دوائر حجرية/ تكوينات صخرية( ولقدالمبانى الحجرية الضخمة )أعمده/ 
 اكتشاؼ تـ حيث أجميا، مف التى أنشئت الوظيفة تصميميا أسموب فى تعدت أنواعيا قد اختبلؼ الحجرية عمى المبانى

                                                           
14

 -Haas, E.Th. Totem und Tabu ein exotischer Tagtraum oder Grundlage einer allgemeinen Kulturtheorie, 

2002, Psyche, 56: 139–44. 

15
 - Ferguson.M. J., “The Worship of Animals and Plants.” Fortnightly Review, 6 (1868), p.407–27, 562–82; 7 

(1870), 194–216. 

16 -Hontor, E., African wild dog as Atotem, 2015. 
17

 .9، ص 2013القاهرة،  يحيى وزيرى، العمارة والفلك : تأثير الظواهر الفلكية على مباني الحضارات القديمة، - 
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 القائمة والحجارة الحجرية التقويـ دائرة فى توضيحو تـ ما وىو السماوية، األجراـ بحركة ارتبطت أعمؽ مدلوالت ليا أف
 (1)شكؿ: .18"سبخة النبطة" بمنطقة

كشفت فييا عف دائرة مف الكتؿ الصخرية كاف في داخميا مجموعة مف الببلطات الحجرية نصبت بشكؿ إذ تـ ال 
مراقبة ؽ.ـ ، وأف ىذا الموقع تـ إنشاؤه مف أجؿ  6500عمودى، وقد أظيرت الدراسات أف الدائرة الصخرية تعود إلى

، وكاف في وسط الييكؿ خمسة لوحات أو أعمدة حجرية منتصبو بشكؿ عمودى يصؿ ارتفاع كؿ منيا نحو  ورصد النجـو
( وكاف الغرض مف ىذه األعمدة المنتصبة ىو مراقبة حركة الشمس 2ثبلثة أمتار، انتصبت فى شكؿ دائري )شكؿ:

 .19يفيواإلشارة الييا عندما تكوف في األفؽ أثناء االعتداؿ الص
  ولكف لما ال تكوف تمؾ النصب الحجرية بمثابة منشآت أولية سماوية "معابد مفتوحة غير محجوبة عف السماء"، تعبد مف

 خبلليا االنساف الى الشمس والنجـو والكواكب السيارة مف خبلؿ مراقبتو لحركاتيا وتنقبلتيا فى السماء.
  ف كانت ليا وظيفتيا الفمكية، اال أف تمؾ الوظيفة ربما خدمت وخروجًا مف ذلؾ يمكف القوؿ إف تمؾ التكوينات الصخرية وا 

 فى الوقت نفسو أغراض دينية مرتبطة ببزوغ عقيدة سماوية أو ديانة شمسية فى ذلؾ الموقع.
 

 ميجاليث النبتة وارتباطه بالعقيدة الشمسية
 حمقاتيا األولى منذ عصور ماقبؿ التاريخ حيثلمديانة الشمسية تاريخ حافؿ فى الحضارة المصرية القديمة، توالت  كاف
الترحاؿ فى العصور الحجرية، ثـ بداية االستقرار فى العصر الحجرى الحديث وازدياد دوافع تقديس الشمس  حياة

وازدياد الروابط بينيما فى عصر  -عصراألسرة )صفر( -وارتباطيا بالممكية المصرية الناشئة خبلؿ عصر التوحيد 
 . 20ةالدولة القديم

ولقد وضعت الشمس في العديد مف الثقافات موضع التبجيؿ خبلؿ التاريخ البشري القديـ، مثميا مثؿ باقي الظواىر 
اعتبرت الشمس في الكثير مف حضارات عصور ماقبؿ التاريخ بمثابة الو أو رمز مقدس، وبناًء عمى ذلؾ  ، ولقدالطبيعية

شيدت العديد مف المنشآت الحجرية التى كانت أقرب لمعابد بدائية، وربما كانت حجارة الميجاليث فى منطقة النبتة أحد 
 . 21تمؾ المنشآت الحجرية اليامة

  سماوى أو مقدس سماوى، وبيف المعبد الميجاليثى معبد مفتوح مكشوؼ "معبد سماوى" ولعؿ الربط بيف الشمس كرمز
يؤكد وجية النظر المقصودة مف وراء الربط بيف تمؾ التكوينات الصخرية التى وضعت فى وضعية مستديرة وبيف 

تطمبات العبادة والطقوس اعتبارىا منازؿ االلية وأماكف العبادة، فما كانت تمؾ األشكاؿ الميجاليثية اال استجابة لم
 الشعائرية وعالـ اآللية آنذاؾ.

 
 

                                                           
18

.11يحيى وزيرى، المرجع السابق، ص -
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 - Samir I. Ghabbour ,prehistoric sites in north Africa Egypt, in: Harmonization of World of World Heritage 

tentative tentative lists in north and east Africa, Cairo,2013, pp.157- 164 

20
 - Hoffman, M. A. Egypt before the pharaohs, New York, 1979. 

21
 - Schild, R., Megaliths and Neolithic astronomy in Southern Egypt. Nature, 392, 1998, pp. 488–491. 
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 النجوم وارتباطها بإقامة المنشآت الدينية
مف الجدير بالذكر أف المعابد المصرية القديمة التى شيدت عمى طوؿ ضفاؼ النيؿ كانت تتجو فى الغالب نحو المحور  

الشرقى الغربى وفقا لئلتجاىات األصمية لموقع المعبد كما يحددىا أو يحتميا مسار النيؿ، ومع ذلؾ فإف توجيو المعابد 
األولوية فى غالب األمر، إذ أف توجيو المعابد كاف يخضع عند نحو الشمس ونحو بعض النجـو المعروفة كاف لو 

 22المصرييف القدماء لنظريات فمكية وحسابات ىندسية مرتبطة بيا، واستمر ذلؾ األمر عمى األقؿ لعيود متأخرة.
ر ما قبؿ ومف ثـ يمكف القوؿ أف تحديد اتجاىات المنشآت الدينية ربما ارتبط بتحديد مواقع النجـو فى السماء منذ عصو 

 التاريخ وكاف ميجاليث النبتة خير شاىد عمى ذلؾ.
وتدؿ مناظر وضع أساسات المنشآت الدينية فى مصر القديمة ارتباطيا ببعض الطقوس والممارسات المرتبطة بعمميات 

، لمتمكف مف معرفة االتجاه الصحيح لممعبد الجارى تشييده، ويمكف االس تدالؿ عمى البناء، والتى كاف أىميا رصد النجـو
)بچ شس( أى  Ḏ SšРالثقافة الفمكية لمكينو والمعمارييف المصرييف مف األمثمة المبكرة مف عصر األسرة الثانية لطقس 

)طقس شد الحبؿ(، والذى يمثؿ أولى خطوات تأسيس المعبد وتوجييو الوجية الصحيحة، وىو الطقس الذى ظير ألوؿ 
 23 ؽ.ـ( 2686مرة عمى كتمة جرانيتية مف عيد الممؾ خع سخموى )األسرة الثانية 

 وأف المنشآت الدينية فى تمؾ وخروجًا مف كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف الميجاليث كاف تكويف صخرى ذا صبغة دينية ،
نما تـ التعبير عنيا مف خبلؿ فكر االنساف آنذاؾ؛ فيو عندما قدس  الفترة لـ تكف مرتديو زي المعبد بيويتو المعروفة، وا 
الشمس والنجـو اتخذ مف الميجاليث وسيمة معبره عف ذلؾ، وعندما قدس الحيواف اتخذ مف الميجاليث شاىد يؤكد تمؾ 

 فى كؿ ذلؾ كاف يدور فى فمؾ العقيدة والديف مع مراعاة بداءة الفترة الزمنية.القدسية، وىو 

 التالل النذرية -2
وىى تبلؿ أو أكواـ استخدمت كأماكف لتجميع العظاـ أى "معظمات  tumulusيعرفيا حسف الشريؼ باسـ "التومولو"  

 24جماعية" وذكر أنيا فى حاالت أخرى عبلمات دالة عمى ىذه المعظمات.
اال أف االكتشافات الحديثة فى منطقة النبتة أظيرت توظيفًا أخرًا ليذه التبلؿ، فقد عثر فى النبتة عمى العديد مف 
الببلطات الحجرية الصغيرة التى ترجع لبداية العصر الحجرى الحديث، تعد مف أقدـ أنواع "التومولو" أو التبلؿ المقدسة 

ف ىذه التومولو كانت قد زودت بالعديد مف قرابيف األضاحى التى نذرت لآللية التى عثر عمييا بالموقع، بالدراسة تبيف أ
أو أرواح الموتى مف األسبلؼ ، والتى كانت تقدـ بواسطة رجؿ الديف أو الكاىف كوسيط بيف مقدمى تمؾ القرابيف وبيف 

 ( 3.)شكؿ: 25أرواح األسبلؼ أو اآللية

                                                           
22

 - Belmonte, J. A. and Shaltout, M., on the orientation of ancient Egyptian temples: (2) New experiments at 

the oases of the Western Desert. Journal for the History of Astronomy, 37, Part 2, No. 127, 2006,pp. 173-192; 

Belmonte, J. A.,& Shaltout, M. & Fekri, M.,On the orientation of ancient Egyptian temples: (4) epilogue in 

Serabit el Khadim and overview, Journal for the History of Astronomy39, 2008, Part.2,No. 135, 181-211; 

Belmonte, J.A.,& FEKRI, M., & Abedl-Hadi, Y.A., & Shaltout, M On the orientation of ancient Egyptian 

temples: (5) Testing the theory in middle Egypt and Sudan, in: JHA, XLI ,(2010),pp.1-24. 

  .8 -7، ص 2008عبد الحميـ نور الديف، الفمؾ فى مصر القديمة، مكتبة االسكندرية، صفحة مصرييات، -23
.6حسف الشريؼ، المرجع السابؽ، ص  - 24  

25
 - Bobrowski, P., Czekaj-Zastawny, A., Schild, R., The Early Neolithic Offering Tumuli from Sacred Mountain 

(site E-06-4) in Nabta (Western Desert of Egypt), in: Prehistory of Northeastern Africa New Ideas and 

Discoveries Studies in African Archaeology 11 Poznan Archaeological Museum, 2012,p.420.  
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الصخرية التى عثر عمييا بالنبتة، بتتبعيا تبيف انيا كانت تتخذ  لمعديد مف التكويناترسـ توضيحى ( 4ويبيف )شكؿ:
"وادى األضاحى"، وذلؾ لكثرة مسار وكيفية محددة أشبو بالممر أو الوادى، وقد أطمقت عمييا ىبو عبد الباسط مصطمح 

استيا تبيف أنيا ما عثر عميو فيو مف "تومولو" و"نصب حجرية" جاء اسفؿ العديد منيا بقايا عظمية لحيوانات عده بدر 
 ،26آلضاحى حيوانية

  وترى الدارسة احتمالية استخداـ تمؾ التومولو كأماكف نذرية أوليو كاف يقصدىا االنساف لتقديـ أضاحيو لنيؿ مرضاة
 االلو.

 الكهوف كأماكن مقدسة -3
فى تجويؼ األرض، شكؿ الكيؼ بالنسبو لئلنساف األوؿ مصدر الحماية واالحتواء، وذلؾ الختباءه فى باطف الجبؿ أو 

فأعطى الكيؼ بذلؾ صورة رمزية لمرحـ الذى يختبئ فى أحشاء الجسد ويخفى فيو أسرار الحياة والوالدة، والشؾ أف 
جدراف الكيوؼ التى جسدت الرسـو األولى لئلنساف، عبرت أحيانا عف تمؾ الرؤى واألطياؼ األولى لعالـ الرحـ الذى 

 27يزخر بعناصر التجدد والحياة.
 ادى صورةكهف و 

كاف لمكيوؼ مكانتيا وقدسيتيا لدى انساف عصور ما قبؿ التاريخ، ولقد عثر فى مصر عمى العديد مف الكيوؼ كاف 
، والذى عثر فيو عمى العديد مف الرسـو الصخرية التى حوت بعض 28أىميا كيؼ وادى صورة فى ىضبة الجمؼ الكبير

 (5. )شكؿ:29مف رسـو لطبعات أو بصمات االيدى البشرية
ولقد تركزت تمؾ البصمات فى مواضع بعينيا فى كيوؼ دوف األخرى، بما يوحى بأىمية أو قدسية تمؾ الكيوؼ التى 
حوت ىذه البصمات دوف سواىا، فقد تكوف تمؾ الكيوؼ بمثابة أماكف مقدسة حرص زائرييا عمى ترؾ بصماتيـ فييا 

 المقدس فى عالـ الروح أو عالـ اآللية. كنوع مف المباركة وكنوع مف الرغبة فى االقتراف بيذا المكاف
ولقد كانت طبعات األيدي مف المواضيع اليامو التي جمعت بيف جنباتيا تفسيرات نفسية ودينية وفمسفية، وذلؾ بحسب  -

المكاف الذى عثر عمييا فيو، وبحسب العناصر الفنية التي ارتبطت بيا في مواضيع الرسـو الصخرية المصاحبة ليا، فقد 
 البعض برموز دينية تتصؿ بالطوطمية، وربطيا البعض االخر بالروح واألبدية والرغبة في الخمود.  ربطيا

 كهف العبيد
يقع كيؼ العبيد بيف الواحة الخارجة ووادى النيؿ، وأطمؽ عميو مكتشفيو اسـ "كيؼ األيدى" حيث كاف مزخرفا بالعديد 

يدى صورت فى أوضاع معكوسة وكانت تمؾ الطبعات قريبة مف طبعات أليدى بشرية لونت بالموف األحمر، وطبعات أل

                                                           
26

 - Ibrahim, H.A.A., Megaliths of Nabta Playa and their Significances, MA Thesis in Prehistory, faculty of 

archaeology, Cairo University, 2012, p.46. 

 .45المرجع السابؽ ، ص خزعؿ الماجدى ،  - 27
28 - F. Förster, et al. ‘Cave of Beasts’ (Gilf Kebir, SW Egypt) and its Chronological and Cultural Affiliation: 
Approaches and Preliminary Results of the Wadi Sura Project, in: Royal Academy for Overseas Sciences, 
3-5 June, 2010, p. 111,fig.4. 
29

 - Kuper, R., Archaeology of the Gilf Kebir National Park, Cologne, July 2007, p.20. 
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بصمات  Bartaالشبو مف بصمات األيدى التى زخرفت كيؼ وادى صورة، مما يؤكد وجود صمة وارتباط بينيما وقد أرخ 
 (6. )شكؿ:30أيدى كيؼ العبيد بعصر نقادة الثانية 

 يا لتكوف بمثابة معابد كيفية أو كيوؼ مقدسة، اذا ما وبذلؾ يمكف القوؿ أف ىناؾ كيوفا بعينيا ربما وقع االختيار عمي
 ترؾ زائرييا بصماتيـ عمى جدرانيا حصموا عمى بركة المكاف.

 هياكل أو مقاصير اآللهة -4
، 31كاف لجغرافية مصر تأثيرىا ودورىا الواضح فى العمارة المصرية القديمة بصفة عامة، والعمارة الدينية كجزء منيا

لمناخ مصر أدى الى أف يتسـ اسموب حياة المصرى القديـ منذ وقت مبكر باالستقرار، ومف ثـ فقد فاالستقرار النوعى 
اتجو بتفكيره نحو االستقرار، ورأى أف ااَللية البد اف تستقر ىى األخرى فى أماكف تقيـ فييا وتسكف بيا، واتخذ ليا رموز 

 .32وىيئات خاصة، وصورىا بكيفية ترضيو

القدماء يفكروف فى مظاىر الطبيعة التى يعيشوف في كنفيا والقوى التى ظنوا انيا تحكميـ وليا فمنذ اف بدأ المصريوف 
 . 33األثر فى حياتيـ، أخذوا يصنعوف ليا الرموز والتماثيؿ ويقيموف ليا اليياكؿ ليقدموا الييا فييا القرابيف

سة أشكاؿ ىياكؿ ومقاصير االلية فى بدرا Kaplonyولقد تنوعت أنماط وطرز المنشآت الدينية فى مصر، ولقد قاـ 
العصور المبكرة مف خبلؿ دراستو لمعديد مف النقوش والعبلمات الييروغميفية التى ظيرت فى تمؾ الفترة، ومنيا استطاع 

 34 الخروج بمعرفة أنماط الطرز المعمارية المختمفة لتمؾ المقاصير األليية وتنوعيا مف شماؿ الى جنوب مصر.

المعبد يسمى "بيت اإللو"، ويغمب عمى الظف انو كاف فى األزمنة األولى مسكف الزعيـ أو جزء منو، كاف الييكؿ أو 
وقد كانت اليياكؿ أوؿ  35وميما يكف مف أمر فمقد كانت بينيما عبلقة يؤيدىا أنو كاف يطمؽ عمييما فى األصؿ لفظ واحد

 .36ألوؿ األمر بسيػطة تتفػؽ وما كانت عميو حياة المصرييف فى بدايتيـ ا

وكاف الشكؿ العاـ ليذه المنشآت أقرب الى معابد بسيطة مستديرة مف األغصاف المجدولة فى إظيار نفس شكؿ الكوخ، 
ولما كانت اليياكؿ األولى مف مواد  37وىو عبارة عف حائط مستدير مف أسفؿ بو باب، يحمؿ قبة عمى ىيئة نصؼ كرة.
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اف مف نقوش بداية األسرات عمى البطاقات مف الخشب والعاج وعمى ، بيد 38سريعة العطب فقد اندثرت بطبيعة الحاؿ 
 . 39األختاـ ما يصور أمثمة منيا وخاصة ىيكؿ الصعيد وىيكؿ الشماؿ وجوسؽ اليوبيؿ

 هيكل الجنوب -أ
ن رسـو عصر بداية األسرات أف المبني كامن ويتضح  كاف ىيكؿ الجنوب يعرؼ ايضا باسـ بػ"بيت ممؾ الوجو القبمى"

الخشب، وجدرانو مف الحصير أو مف أعواد النبات المضفورة، وسقفو مقبي ولـ يكف الكوخ من عبارة عف ىيكؿ بسيط 
أو الفناء فيى مجرد  Prيشتمؿ فيما يبدو إال عمي مكاف واحد وذلؾ كما يتضح فى شكؿ العبلمة الييروغميفية لمبيت 

أحد جانبية القصيريف باب فخـ مقوس فى  ولمييكؿ فى ،40أحد جانبيو الطويميفمنتصف مكاف مستطيؿ مدخمو في شكؿ ل
وفى الجانب االخر باب َاخر، ويتميز بوجود ما يشبو ثبلثة قروف أو أربعة تبرز فى أعمى واجيتو، ويتقوس سطحو  أعبله

 (7: )شكؿ 41عمى شكؿ ظير حيواف ويتدلى ما يشبو ذيبل فى مؤخرتو

 هيكل الشمال -ب
عرؼ ىيكؿ الشماؿ ايضا باسـ "بيت الشماؿ" او "بيت الزعيـ" ويعتقد أنو كاف يشيد مف الطوب المبف وكاف ذا سقؼ 
مقبي، وأنو كاف يتقدمو فناء يحيط بو سور ذو مشكاوات، ويبدو أف بيت الزعيـ في أوائؿ عصر ما قبؿ اآلسرات كاف 

 ة أستقؿ كؿ منيما عف األخر بعد ذلؾ، واف صدؽ الظف ربما كاف لمبيت فييضـ ىيكؿ المعبود، وألسباب سياسي
 42رة المعبود.مقصًاألصؿ مدخبلف أحدىما مدخؿ المسكف واالخر مدخؿ 

ويتميز ىيكؿ الشماؿ بارتفاع جداريو فى طرفية وبسطحة المقبى، ومف أشير أمثمتو معبد اإللية نيت حامية الشماؿ، 
ف مما يعد أصبَل لؤلعبلـ فى واجية  صروح المعابد فى الدولة الحديثة، ويؤدى المدخؿ الى ويكتنؼ مدخمو عمماف مرتفعا

فناء يحيط بو سور ذو مشكاوات بسيطة ويتوسطة رمز اإللية، وفى مؤخرتو مقصورة بسطح مقبى، وفى جوانبو االربعو 
 (8. )شكؿ:  43قوائـ ترفع السقؼ

ما أشار الى اف ىيكؿ الشماؿ كاف مخططو مستديرَا وجدرانو مف ومف رسـو ونقوش عصر بداية االسرات كاف ىناؾ 
، ويدؿ 44اغصاف البردى او الخشب بيف اربعة قوائـ ترفع السقؼ الذى كاف فى شكؿ قبة مف اعواد مضفورة مف النبات

 .45ىذا كمو عمى تنوع طرز اليياكؿ والمعابد واختبلؼ مبلمحيا المعمارية فى بداية االسرات
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in: oaw,14(1996)p.117:137 
محمد سمير محمد، تطور المساكف والقصور فى مصر القيمة مف اقدـ العصور حتى بداية عصور الدولة الحديثة، رسالة ماجستير غير  - 43

  70، ص  1980منشورة ، كمية اليندسة ، جامعة عيف شمس ، 
  . 169محمد أنور شكرى ،المرجع السابؽ، ص  - 44
  169محمد انور شكرى ، المرجع السابؽ ، ص  - 45
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 لجوسق اليوبي -ج
: طراز مف المبانى التى تأثرت بالعمارة الدينية، وىو أشبو بمقصورة كانت تقاـ فوؽ ربوة مرتفعة مف الطيف الجوسق

المدكوؾ والطوب أو الحجر، وتتقدميا بعض الدرجات، تعموىا ظمة فوؽ عموديف بواجيتيا ولو حائط مف الخمؼ، وسقؼ 
، وقد عثر عمى اثنيف مف النقوش لظمة قد استعممت اثناء  الجوسؽ عمى ىيئة سطح نحدر فى اتجاىيف أو قبو مسطح
 .46االحتفاالت الدينية، وربما كانت عمى تخطيط مستطيؿ الشكؿ

ويتبيف مف رسـو العصر العتيؽ وجود نوعيف مف الطرز المعمارية لجوسؽ اليوبيؿ؛ النوع األوؿ ىو الجوسؽ المنفرد، 
مف سقيفة عمى شكؿ عقديف غير منتظميف، وىما مقاماف وظيراىما والنوع الثانى ىو الجوسؽ المزدوج الذى يتكوف 

متبلصقاف فوؽ أعمدة قائمة رقيقة مف طراز األعمدة الخشبية، وكاف ىذا البناء يقاـ عمى منصة مشيدة مف الطوب أو 
 (10و  9. )شكؿ: 47الحجر ليا مجموعتاف مف الدرج، كؿ منيا مقاـ ناحية إحدى الجيات األصمية 

 فى عصر بداية عصر األسرات المعابد -5
كاف المعبد بوصفة مكاف العبادة ومعقؿ الديف، ىو الشاىد عمى الطبيعة المتدينة لممصرى القديـ، وطبيعة التطور الذى 

 . 48كانت عميو الحضارة المصرية القديمة، وذلؾ ألف الديف كاف ىو الدافع ليذا التطور
ف، يدؿ عمى ذلؾ انو قد جاء ضمف مناسؾ طقس تأسيس المعبد ما وكاف المعبد فى عصر بداية األسرات يبنى بالمب

يمثؿ الممؾ يصنع لبنة، وانو كاف يتـ وضع لبنو فى ودائع األساس فى المعابد المشيدة مف الحجارة فى عيد بداية 
 .49األسرات

عرفت بعد ذلؾ طواؿ  وكاف حجـ المعبد فى تمؾ الفترة الزاؿ متواضعًا، واليمكف مقارنتو بحجـ المعابد اإلليية التى
عصور الحضارة المصرية القديمة، اال أف الغرض مف إقامة المعبد كاف واحدًا وىو تأدية الممارسات الشعائرية لآللية 

 .50مف قبؿ المموؾ المذيف قاموا بتشييد ىذا المعبد أو ذاؾ
 بعض مسميات المعبد فى عصر بداية األسرات

تبيف مف خبلؿ ما تركو لنا المصرييف القدماء مف نقوش وكتابات ىيروغميفية أف المعبد األوؿ كاف عبارة عف كوخ تزينو 
وتتضح الصمة بيف المسكف والمعبد ،  51بيت اإللوالصواري واألعبلـ ، والمعبد كاف كما صوره المصريوف القدماء ىو 

ة األولى المنقوشة عمى األلواح ودبابيس القتاؿ واألختاـ، مثؿ معبد خنـو عندما نقارف المساكف البدائية باليياكؿ المقدس
  .52ومعبد االلو سوبؾ ومعبد جحوتى ومعبد نيت

                                                           
 .90، ص 1997اسكندر بدوى، تاريخ العمارة المصرية القديمة، الجزء األوؿ، مترجـ، القاىرة،  - 46
 .152المرجع السابؽ، ص  - 47

48
- Okon, E.E., Archaeological reflections on ancient Egyptian religion and Society, European Scientific 

Journal, November edition vol. 8, No.26 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 

 .169محمد انور شكرى ، المرجع السابؽ ، ص  - 49
50

 - Jimenez-Serrano, J. A., Kingship and festivals in the late Predynastic and early dynastic periods, United 

States, 2016, p.77.  

51 - Jimenez-Serrano, J. A., 2016,p.77. 
  ة ،بياء الديف ابراىيـ محمود ، المعبد فى الدولة الحديثة فى مصر الفرعونية ، تنظيمة اإلدارى ودوره السياسى ، رسالة دكتوراة غير منشور  -52

  . 15 - 14، ص  1974كمية االداب ، جامعة االسكندرية ، 
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نو"  -ور"، "بر -وىناؾ العديد مف العبلمات الييروغميفية التى عبرت عف مخصصات اليياكؿ واسمائيا مف مثؿ "بر
 53عمى أقدـ اشكاؿ المعابد المصرية.وىى تمثؿ ىياكؿ مصر العميا والسفمى، وتدلنا 

 وكممة  ḥwt"54"وعف المسميات التى عرفت بيا المعابد المصرية فى عصر بداية األسرات فكاف منيا كممة 

"pr"55 وكممة "wbɜ"56  أما األولى فكثيرا ما كانت تأتى مع كممةnṯr  لتشير الى كممة معبد أو مكاف العبادة
ḥwt- nṯr"  أما الثانية ،" pr   فكانت تشير الى مصطمح "بيت االلو" أما الكممة الثالثةwbɜ  فكانت تعنى األرض

المقدسة لئللو، وجميعيا مسميات تشير الى قدسية المكاف والصبغة الدينية المرتبطة بو باعتباره مكاف استقرار االلو، 
 . 57ومركز عبادتو

 طرز عمارة المنشآت الدينية فى العصر العتيق
فة مف المقاصير المقدسة المشيدة مف انقسمت العمارة الدينية فى العصور المبكرة الى ماال يقؿ عف ثبلثة طرز مختم

الحصير المجدوؿ، اثنتاف منيا كاف عبارة عف فناء كبير فى مؤخرتو كوخ أو مزار كتمؾ التى مثمت ىياكؿ الشماؿ 
والجنوب آنفة الذكر، وكانت بمثابة معابد قومية لمصر العميا والسفمى، أما الثالث فيو الطراز الذى منو يمكف التعرؼ 

ألساسية لممعبد المصرى الطقسى المتأخر مف حيث الفناء المحاط بسياج وطراز قدس األقداس المقاـ عمى الخطوط ا
حوؿ المعبد الطولى، كما أف ساريتى العمـ السامقتيف بتناسؽ فى ركنى أقصر واجية أصبح يحؿ محميما فيما بعد 

ناء نفسو فى صورة الفناء المتقدـ الذى سيمحؽ صرحاف تتقدميما ساريات األعبلـ والمسبلت، وفيما بعد تـ االحتفاظ  بالف
وكاف مف أىـ نماذج المعابد  58بو بيو األساطيف، بينما احتفظ قدس األقداس بموقعو فى مؤخرة المبنى يحيط بو ممحقاتو.

 -االليية التى شيدت فى العصر العتيؽ ما يمى:

 معبد "نيت" بـ "سايس" -1
 59الثانية إف لـ يكف قبؿ ذلؾ، وتركزت عبادتيا آنذاؾ فى منطقة إسنا قدست المعبودة نيت منذ بداية عصر األسرة

واستمرت عبادتيا حتى العصر الرومانى، ولقد استفاض رمضاف السيد فى دراسة المعبودة نيت وأسماءىا وىيئتيا 
 . 60ورموزىا وأماكف عبادتيا فى دراسة تفصيمية مف جزئيف

، وتدور الخنفساء المائية عمى الخنفساء المائية وبيف شكؿ حشرة ولقد قرب رمضاف السيد بيف رمز المعبودة نيت
 61الماء وليا قروف استشعار وأرجؿ أمامية ذات مخالب طويمة وأرجؿ خمفية عمى شكؿ مجاديؼ، سطح

                                                           
  71مير محمد ، المرجع السابؽ ، ص محمد س - 53

54 - Jimenez-Serrano, J. A., 2016,p.78. 
55 - Faulkner, R. O., A Concise Dictionary o f Middle Egyptian, Oxford, 1962, p.89. 
56

 - Faulkner, R. O., 1962, p.58 

57 - Jimenez-Serrano, J. A., 2016,p.78. 
 .95، ص 1997المصرية القديمة، الجزء األوؿ، مترجـ، القاىرة،  اسكندر بدوى، تاريخ العمارة - 58

59
 - See: El-Sayed, R., Les rôles attribués à la déesse Neith dans certains des Textes des Cercueils, in: 

Orientalia, Vol. 43 (1974), p.294. 

60
 - El-Sayed, R., La déesse Neith de Saïs, 2 vols, Cairo, 1982. 
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بيف شكؿ تمؾ الحشرة وأرجميا ومخالبيا وبيف شكؿ األقواس المتقاطعة التى كانت رمز لممعبودة   Hendrickxويقرب
اتخذتا شكؿ حشرة خنفساء الماء، وكانتا   Brusselsنيت، وذلؾ اعتمادًا عمى دراستو إلثنيف مف القطع األثرية بمتحؼ 

أف الصمة بينيما يمكف تخيميا مف خبلؿ  Hendrickx)شكؿ: ( ويرى  62بمثابة تأصيؿ وتفسير لرمز المعبودة نيت.
المقارنة بيف شكؿ تمؾ الحشرة عند قفزىا مف الماء كالرصاصة وبيف انطبلؽ السيـ مف القوس عند تصويبو نحو 

 63اليدؼ.
كاف المعبد فى تخطيطو أقرب الى شكؿ مقصورة مف الجريد المجدوؿ يتقدميا فناء مستطيؿ الشكؿ يحيط بو سور مف 

فيما بعد، وفى الخمؼ  nṯrولة، وتحدد ركنيو األمامييف رايتاف بدائيتاف مقدستاف، أصبحتا الرمز األليى األغصاف المجد
كوخ ذو أربعة قوائـ ركنية وباب جانبى أو خمفى وسقؼ مقبو، وفى منتصؼ الفناء نصب قائـ يحمؿ رمز االلية وىو 

 64عبارة عف درع وسيميف لممعبودة نيت.
العاجية والخشبية التى ترجع الى العصر العتيؽ طبيعة شكؿ المعبد المصرى فى تمؾ  ولقد أوضحت نقوش البطاقات

الفترة، وكاف معبد الربة "نيت" خير دليؿ عمى ذلؾ، فالمعبد كما جاء بنقوش البطاقة الخشبية لمممؾ حورعحا كاف بالفعؿ 
 11. )شكؿ: 65رمزالمعبودة نيت أشبو بمقصورة ذات سقؼ مقبى يتقدميا فناء مكشوؼ، يتوسطو عمـ أو سارى يعموه

 (.12و

 *يت" بـ "بوتو"چمعبد "واد -2
تتكوف منطقة بوتو مف مجموعة مف التبلؿ األثرية، ولقد كانت مركز الثقؿ الدينى ومعقؿ الزعامة السياسية ألرض الدلتا 

والتى تنوعت ما بيف ، 67؛ ولقد دؿ عمى ذلؾ بقايا المقى األثرية التى عثر عمييا بالموقع66فى عصر ما قبؿ األسرات
 68بقايا أدوات وكسر أوانى فخارية وبقايا لبعض الدفنات اآلدمية.

كانت وادجيت سيدة "دب" وقدٌ أقيـ ليا المعبد الكبير الذي ظؿ عمى فخامتو وبكؿ إضافاتو وتجديداتو حتى العصر 
دقيقاً، وكيؼ أنو كاف يحوى  الصاوى إلى أف رآه ىيرودوت في منتصؼ القرف الخامس قبؿ الميبلد وقاـ بوصفو وصفا

                                                                                                                                                                                 
  مرحمة  الماء أو بالقرب مف الماء بينما يعيش البعض اآلخر منيا في الماء الخنفساء المائية نوع مف الحشرات التي تعيش طواؿ حياتيا في

تى تسمح بفضؿ الكثير مف فقاعات ىوائية تحت بطونيا في "الخيشومية المادية" ، وال الماء اليرقة فقط، وتتمكف الخنافس المائية بالبقاء تحت
 بتبادؿ الغاز

61
 - El-Sayed, R., 1974, p.23-4 

62
 - Hendrickx, S., Two Protodynastic Objects in Brussels and the Origin of the Bilobate Cult-Sign of Neith, in: 

JEA, Vol. 82 (1996), p.23. 

63- Hendrickx, S., 1996,p.42.   
 .89-88اسكندر بدوى، المرجع السابؽ، ص  - 64

65
 - Petrie, Royal Tombs II, pl. 10.2, pl. 3A.5. 

  .تعد منطقة بوتو أو "تؿ الفراعيف" مف أىـ المواقع األثرية بوسط الدلتا ، وتقع تحديدًا شماؿ شرؽ مدينة دسوؽ بمحافظة كفر الشيخ*
66

السياسية للدلتا قبل وحدة القطرين, المجلة العلمية  , بوتو )تل الفراعين( مركز الثقل الدينى ومعقل الزعامةفوزى مكاوى؛ على رضوان  - 

 . 93, ص  2000لجمعية االثاريين العرب , القاهرة , 

67
 - Wodzioska, A., Potmarks from Early Dynastic Buto and Old Kingdom Giza: Their occurrence and economic 

significance, in: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 13 (2009), pp.246.  

68
 - Mączyoska, A., Lower Egyptian communities and their interactions with Southern Levant in the 4th 

millennium BC, in: Studies in African Archaeology, Vol. 12, Poznan, 2013, p.80. 
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وكاف تصوير الرحاب  ناووسا كاف بضخامتو وفخامة نقوشو أعجوبة فنية ومعمارية تبعث عمى الدىشة وعظيـ اإلعجاب،
المقدسة في بوتو يعد تقميدًا متبعًا منذ عيد الممؾ جر في بداية األسرة األولى، وكانت تمؾ الرحاب المقدسة تصور عمى 

المقاصير لعميا تشير إلى أضرحة األجداد األوائؿ مف مموؾ الدلتا في عصور ما قبؿ التاريخ وقد أساس أنيا عدد مف 
 69اصطفت تحت أشجار النخيؿ مف حوالي قناة معقوفة تخترؽ المكاف.

 

 معبد "نخن" أو معبد حورس فى هيراكونبوليس -3
فقد جاء فى  -ولكف بشكؿ غير كامؿ -بدأ المصريوف فى عصر بداية األسرات يستخدموف األحجار فى تشييد معابدىـ

شيد معبدا مف الحجر، وقد عثر لو فى ىيراكونبوليس عمى عضادة باب   حوليات حجر بالرمو اف الممؾ خع سخموى
مف أقدـ أماكف العبادة في مصر القديمة، ويعتقد  وتعد "نخف"وقطع مف عضادة باب اخر وكميا مف الحجر والجرانيت، 

 .70أف إنشاء نخف بدأ خبلؿ حقبة نقادة الثانية ,وانيا كانت تستخدـ في العبادة
ويعتبر معبد حورس واحد مف أقدـ المعابد في مصر القديمة، واستمرت أىميتو الدينية حتى بعد انحدار مدينة نخف نفسيا 

المعبد في الفترة التي سبقت عصر األسر الممكية المصرية، وعثر عمى بقايا أطبللو فى ، وقد بدأ بناء 71وضياع أىميتيا
معبد ( وبإكتماؿ العمؿ األثرى فى الموقع تـ الكشؼ فى الموقع عف بقايا 13)شكؿ: بػ"نخف"،  10N5Wالقطاع 

 (15و  14)شكؿ:  72 ىيراكونبوليس، وتـ عمؿ تخطيط لما كاف عميو المعبد عند إنشاءه.
وكانت تحتوي عمى بعض اآلثار المتبقية محفوطة  -ربما وديعة أساس  -ف ممحؽ بالمعبد ما يسمى بػ "بيت الخزانة" وكا

لبعض المموؾ، فوجد فييا أواني حجرية تعود إلى الممؾ "العقرب الثاني" كما وجد رأس مطرقتو الممكية، كذلؾ وجد فييا 
، وتبيف 74فة، وأشكاؿ خزفية وبعض التماثيؿ المصنوعة مف العاجورأس مقمعة لو، وأواني مختم73 نعرمر صبلية الممؾ

 .75أف معظـ المحفوظات التي وجدت في بيت الخزانة يعود إلى األسرة األولي وحتى األسرة الثالثة 
كما وجد فييا عدة اوانى فخارية مف حقبة نقادة الثالثة ومف الدلتا ومف فمسطيف مما يشير إلى إف المنشأة كانت تستعؿ 

عمى جزء مف تمثاؿ حجرى يمثؿ الممؾ خع سخموى، ويعتقد "رينيو 1905تى نياية األسرة الثانية، وعثر "كويبؿ" عاـ ح

                                                           
 . 96 – 95بؽ، ص , المرجع السافوزى مكاوى؛ عمى رضواف  - 69

70
 - Hendrickx, S., & Friedman, R., the Falcon Has Landed: Falcons in “The City of the In: Nekhen News, pp.9-

10. 

71
 - Hikade, T., Origins of monumental architecture: recent excavations at Hierakonpolis HK29B and HK25,in: 

The third international colloquium on predtnastic and early predtnastic Egypt, British museum ,London, 

Monday 28 July,2008, Abstracts of papers,p.6; Hikade, T., Pyke, G., and O’Neill, D., Excavations at 

Hierakonpolis HK29B and HK25: The campaigns of 2005/2006. Mitteilungen des Deutschen Archa¨ologischen 

Instituts Abteilung Kairo 64, 2008, pp. 153–188. 

72
 - Di Pietro, G., Nekhen 10N5W Revisited: Charting Ceramic Changes, in: Nekhen News, Vol. 24, 2012,p.13. 

73
 - Teeter,E., Before the pyramids ,Chicago, 2011 ,p. 146 ; Davies,V., and Friedman,R., The Narmer Palette: 

A Forgotten Member, in : Nekhen News, Vol. 10, 1998,p.22. 

74
 - Jimenez-Serrano, J. A., Kingship and festivals in the late Predynastic and early dynastic periods, United 

States, 2016, P.136-137 

75
 - Raffaele, F., Dynasty 0, AH ,17, 2003, p.107-108; Millet, N. B., ‘The Narmer Mace head and Related 

Objects’, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 27, 1990, p. 59. 
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وىو الشكؿ األصمي  76(pr-wr ور -فريدماف" أف المنشأة كانت تستخدـ في صعيد مصر كبيت مقدس لمتتويج )بر
  .77لممعابد المصرية التي تتطورت منو فيما بعد، وقد وجدت أشكاليا عمى بطاقات عاجية لمممؾ نعرمر والممؾ حورعحا

ومف الجدير بالذكر أنو قد عثر فى ىيراكونبوليس عمى اثنيف مف األقنعة الطقسية، التى ربما كانت تستخدـ مف قبؿ 
 78ممارسات شعائرية، وبعد وفاتو تـ وضعيا معو بمقبرتو بالجبانة.الكاىف أو رجؿ الديف فى تأدية 

  فمما ال تكوف ىيراكونبوليس بذلؾ ىى مدينة المعبد، مدينة الرموز الطوطمية، عبد فييا الصقر حورس كالو
رئيسى، وتـ دفف باقى األنواع الحيوانية األخرى فى جبانتيا كرموز مقدسة لتؾ الحيوانات المتنوعة، فمدينة 

 نخف" اذا مدينة كنت تتمتع بقدسية ىامة وال يدفف فييا اال مف كاف لو نفس تمؾ القدسية."

 معبد خنتى إمنتيو -4
رئيس أىؿ الغرب الرب الحارس لمدينة المدافف أبيدوس في عصر   "Khenti- Amentiu" أمنتيو – يعد اإِللو خنتي

عف اطبلؿ معبد مف الطوب  التنقيبات األثرية فى أبيدوس الدولة القديمة, وكاف يصور عمى ىيئة ابف آوى، ولقد كشفت
المبف يرجع الى عيد بداية األسرات لئللو خنتى إمنتيو، المعبد كاف ذا تخطيطا مستطيبل يتكوف مف قسميف متساوييف، 

ية ييدؼ الجزء األمامى الى إخفاء الجزء الخمفى بوساطة ساتر جدارى مستعرض، ويضـ ىذا القسـ األخير حجرة أمام
 79تؤدى الى قدس األقداس المشيد عمى المحور الطولى وحجرتيف جانبيتيف.

وأمكف التعرؼ فقط عمى أجزاء مف أرضية وأعمدة المعبد الذى شيده الممؾ خع سخموى، عمى أقدـ ىضبة فى 
ب التى عثر ىيراكونبوليس وجاء منظر تأسيس أحد المعابد التى شيدىا الممؾ خع سخموى منقوشًا عمى أحد أكتاؼ األبوا

 (16)شكؿ: .80عمييا فى ىيراكونبوليس
وكاف بمثابة محاولة تأكيد سرية العبادة بإقامة قدس األقداس  81ويعد معبد خنتى إمنتيو أقدـ معبد ذى مقصورات ثبلثة 

فى نياية ىذا التخطيط واخفائو خمؼ جدار ساتر، وىو مظير ظؿ محتفظًا بو فى كثير مف المعابد الطقسية وذلؾ بإقامة 
لتيف الوسطى سقائؼ خشبية أو سواتر عند المدخؿ بطوؿ المحور الرئيسى، وىو النمط الذى اصبح سائدا فى معابد الدو 

 . 82والحديثة بعد ذلؾ 
وتطورت عمارة المنشآت الدينية مع تطور المصرى القديـ، فمع بداية األسرة الثالثة أصبحت مبلمح تخطيط المعابد أكثر 

 وضوحا عف ذي قبؿ، وحؿ المعبد الصرحي محؿ المعبد القديـ المتواضع.

 االستنتاجات
القديـ محور حضارتو والدعامة التى عمييا قاـ المجتمع وتشكمت مف خبللو بالنسبة لممجتمع المصرى كاف الديف  -

كانت فكرة الوحدانية والتعددية قد ظيرت فى مصر منذ عصر بداية األسرات، فيناؾ األلو المحمى؛ سماتو الحضارية، و 

                                                           
76

 - Friedman, R., and Return to the Temple: Excavations at HK29A, in: Nekhen News, pp.4-5. 

77
 - Wilkinson, T. A. H., Early Dynastic Egypt, Rutledge, London and New York, 1999, pp. 282- 283.  

78
 - Adams, B, More Surprises in the Locality HK6 Cemetery, in: Nekhen News, Vol. 11, 1999 ,p.4 

 .87اسكندر بدوى، المرجع السابؽ ، ص  - 79
 .88جع السابؽ، ص المر  - 80
  81 170 – 169محمد انور شكرى ، المرجع السابؽ ، ص   -
.95اسكندر بدوى، المرجع السابؽ، ص  - 82  
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لدينية عمى طوؿ مصر شمااًل واإللو الرئيسى وىناؾ مجمع األلية؛ وكانت تمؾ الفكرة ىى الدافع لتعدد وانتشار المنشآت ا
 وجنوبًا.

بدأت المنشآت ذات الصبغة الدينية فى مصر بالتكوينات الصخرية أو النصب الحجرية والتى يمكف تسميتيا اف صح  -
 التعبير بمصطمح "معابد ميجاليثية".

مارة المنظمة التي الميجاليث مف التكوينات الحجرية التى خصصت لمعبادة فى مصر، ويعد مف األشكاؿ األولى لمع -
اتخذت طابعا دينيًا، فعمارة ماقبؿ التاريخ فى أغمبيا ال تعدوا كونيا سوى عمارة بسيطة وبدائية تميد لتطور العمارة في 

 العصور البلحقة. 
 ربما ارتبط تحديد اتجاىات المنشآت الدينية بالفمؾ منذ عصور ما قبؿ التاريخ، وربما كانت الدوائر الحجرية فى سبخة -

 النبطة خير شاىد عمى ذلؾ.
ارتبطت التكوينات الميجاليثية فى النبتة فى بعض األحياف بالطوطمية الحيوانية وذلؾ مف خبلؿ اقترانيا بوجود العديد  -

مف الدفنات الحيوانية السيما دفنات األبقار، مما دعى الى اعتبار منطقة سبخة النبطة أو "النبتة" مقر لوجود عبادة 
بط بالبقرة كمعبودة سماوية فى العصر الحجرى الحديث، ومف ثـ فربما كاف ىناؾ ارتباط طوطمى بيف حيوانية ترت

 ميجاليث النبتو وبيف عبادة البقرة، وبيف سكاف منطقة النبتة فى الصحراء الغربية فى الفترة محؿ الدراسة.
نذرية يقصدىا الزائريف لمموقع لتقديـ  فى منطقة النبتة، وكاف أقرب الى تبلؿ tumulusعرؼ التومولو النذرى أو  -

 األضاحى الحيوانية فى العصر الحجرى الحديث.
ظيرت مف خبلؿ أدلة ما عثر عميو بالكيوؼ مف رسـو صخرية وجود قداسة معينة لبعض الكيوؼ، مما دعى الى  -

 تسميتيا "معابد كيفية" لو صح التعبير.
ر لتكوف بمثابة معابد كيفية أو كيوؼ مقدسة، عثر فييا عمى رسـو ىناؾ كيوفا بعينيا كاف قد وقع عمييا االختيا -

 لطبعات أيدى بشرية، ربما أشار تواجدىا الى رغبة زائرييا بترؾ بصماتيـ عمى جدرانيا فى حصموىـ عمى بركة المكاف.
اكؿ االليية، تطورت المنشآت ذات الصبغة الدينية مف نصب حجرية الى ما عرؼ بعد ذلؾ بمقاصير العبادة أو اليي -

ثـ ظيرت المعابد البدائية البسيطة التى تابعت تطورىا بعد ذلؾ وصواًل الى ما عرؼ مف منشآت دينية فى الحضارة 
 المصرية القديمة.

وتتضح الصمة بيف المنزؿ والمعبد مف خبلؿ مقارنة المساكف البدائية باليياكؿ المقدسة األولى المعبد ىو سكف اإللو  -
 لعديد مف أثار العصور المبكرة.المنقوشة عمى ا

كاف معبد الربة "نيت" بسايس مف أىـ المعابد االليية فى مصر فى عصر بداية األسرات، وكاف رمز المعبودة نيت  -
 "القوس والسيـ المتقاطعيف" ىو رمز ليا ولمعبدىا فى تمؾ الفترة.

المعبد، أو "مقر االلو" تمؾ المدينة الطوطمية التى يعد معبد حورس فى "نخف" مف أوؿ أدلة ظيور ما عرؼ بمدينة  -
 اتخذت مف الصقر حورس رمزًا رئيسى ليا "مدينة الصقر" منذ عصر ما قبؿ األسرات.

يعد معبد خنتى إمنتيو أقدـ معبد ذى مقصورات ثبلثة وكاف بمثابة تأصيؿ لمعرفة "قدس األقداس" كأىـ عنصر  -
 ر الحضارة المصرية القديمة.معمارى فى المعابد االليية طواؿ عصو 

تطورت عمارة المنشآت الدينية مع تطور المصرى القديـ، فمع بداية األسرة الثالثة أصبحت مبلمح تخطيط المعابد  -
 أكثر وضوحا عف ذي قبؿ، وحؿ المعبد الصرحي محؿ المعبد القديـ المتواضع.

ة وامتزجت بمياه أىميا مثؿ مصر ومف ىنا فعند الحديث عف وأخيرًا.. ال يوجد في تاريخ العالـ أمو تأصمت فييا الديان -
 الديف فإننا نصؼ أىـ جزء مف تاريخ مصر القديمة، والذي يفسر تعدد المنشآت الدينية التى بمغت حد المغاالة.
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 قائمة األشكال

  
 بمنطقة النبتة الحجرية النصب دائرة -(1)شكل:

Scherrer, D., Ancient Observatories - Timeless Knowledge, Stanford University, 2015, p.6 

 
 بمتحف النوبة بأسوان النصب الحجرية دائرة -(2)شكل:

Barta, M.,& Frouz, M., Swimmers in the sand, On the Neolithic Origins of Ancient Egyptian 
Mythology and Symbolism, Czech Republic, 2010,p.81,fig.38. 

 

 
 رسم يوضح وادى القرابين أو األضاحى والتكوينات الميجاليثية فى منطقة نبتة باليا -(3كل:)ش

Ibrahim, H. A. A., Megaliths of Nabta Playa and their Significances, MA Thesis in 
Prehistory, faculty of archaeology, Cairo University, 2012, p.180, fig.28. 
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بمنطقة سبخة النبطة أو "النبتة" ويظهر به اثنين من التالل النذرية "التومولو" المكتشفة  E-06-4 الموقع  -(4)شكل:

 بالموقع
Bobrowski, P., Czekaj-Zastawny, A., Schild, R., The Early Neolithic Offering Tumuli from 

Sacred Mountain (site E-06-4) in Nabta, 2012, p.414, fig.6. 
 

 
 طبعات األيدى بكهف وادى صورا -(5)شكل: 

Förster, F., et al. ‘Cave of Beasts’ (Gilf Kebir, SW Egypt) and its Chronological and Cultural 
Affiliation: Approaches and Preliminary Results of the Wadi Sura Project, in: Royal 

Academy for Overseas Sciences, 3-5 June, 2010, fig.6. 
 

 
 طبعات األيدى بكهف العبيد -( 6)شكل: 

Barta, M., & Frouz, M., Swimmers in the sand, On the Neolithic Origins of Ancient Egyptian 
Mythology and Symbolism, Czech Republic, 2010,p.84,fig.41. 
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 هيكل الصعيد فى بداية األسرات -( 7)شكل :

 .53، شكل 1970محمد أنور شكرى، العمارة فى مصر القديمة، القاهرة، 

 
 هيكل او مقصورة الشمال والى جوارها واجهة المقصورة )كوخ المزار الخاص بالمعبود أنوبيس( -( 8)شكل :

 .151، ص 1997زء األول، مترجم، القاهرة، اسكندر بدوي، تاريخ العمارة المصرية القديمة، الج
 

 
 األسرة االولى. -جوسق اليوبيل لمممك نعرمر -( 9)شكل :

 .91، ص 1997اسكندر بدوي، تاريخ العمارة المصرية القديمة، الجزء األول، مترجم، القاهرة، 
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 واألسرة الثالثة. تطور جوسق عيد اليوبيل طبقًا لرسوم من عصر الممك نعرمر، الممك دن، -( 10)شكل:

 .157، ص 1997اسكندر بدوي، تاريخ العمارة المصرية القديمة، الجزء األول، مترجم، القاهرة، 
 

 
 بطاقة الممك حورعحا ويتبين بها معبد "نيت" -( 11)شكل:

- Petrie, Royal Tombs II, pl. 10.2, pl. 3A.5. 
 

 
 

 رمز المعبودة نيت بالفناءإعادة تكوين لمعبد االهة نيت وقد ظهر  -(12)شكل:
Badawy,A., A history of Egyptian Architecture, vol.1, Cairo, 1954, p.34, Fig.22 
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 جزء من صالية عميها نقش يبين رمز المعبودة نيت وعالقته بحشرة الخنفساء المائية

Hendrickx, S., Two Protodynastic Objects in Brussels and the Origin of the Bilobate Cult-
Sign of Neith, in: The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 82 (1996), pl.III. 

 

 
 10N5Wبقايا هيكل بناء جدرانه من الطوب المبن كان قد اكتشفها هوفمان فى القطاع -(13)شكل:

- Di Pietro, G., Nekhen 10N5W Revisited: Charting Ceramic Changes,in: Nekhen News, 
Vol. 24, 2012,p.13 

 

 
 رسم تخطيطى يوضح اعادة تركيب لمعبد نخن "هيراكونبوليس"  -(  14) شكل : 

http://proteus.brown.edu/templesandtombs/8489 
 

http://proteus.brown.edu/templesandtombs/8489
http://proteus.brown.edu/templesandtombs/8489
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 يراكونبوليس"رسم تخطيطى يوضح معبد نخن "ه  -(  15) شكل : 

Badawy,A., A history of Egyptian Architecture, vol.1, Cairo, 1954, p.23, Fig.12 
 

 
 مسقط أفقى لمعبد خنتى أمنتيو بأبيدوس، العصر العتيق. -(  16) شكل : 

Badawy, A., A history of Egyptian Architecture, vol.1, Cairo, 1954, p.33, Fig.21  

 


