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  :معابد الشمس   

   أشارت نصوص الدولة القديمة إلى العديد من المعاب�د الت�ي ش�يدھا المل�وك 

ل(لھة في كثير م�ن أرج�اء م�صر، غي�ر أن أكثرھ�ا أن�دثر ول�م يب�ق منھ�ا غي�ر 

د التي شيدت 0له الشمس رع ف�ي ع�صر آثار قليلة، لعل من أھمھا تلك المعاب

  .ًا8سرة الخامسة، والتي تعرف اصط2حا بمعابد الشمس

  

وب���رغم ذك���ر الن���صوص أس���ماء س���تة معاب���د لل���شمس ش���يدھا مل���وك ا8س���رة 

شيد المعبد ا8ول المل�ك . الخامسة، فقد عثر علي معبدين فقط من تلك المعابد

ً تھ��دم المعب��د نظ��را ف��ي منطق��ة أب��و غ��راب جن��وبي الجي��زة، وق��د" وس��ركاف"

أم���ا المعب���د الث���اني، فق���د ش���يده المل���ك . Aس���تخدام الط���وب الل���بن ف���ي بن���اءه

وتبق�ى . فى منطقة أبو غراب أيضا، واستخدم الحجر ف�ي بن�اءه"  نيوسررع"

من المعبد ما يكفى لمعرفة تخطيطه ا8ص�لي، وبع�ض مم�ا ك�ان ي�زين جدران�ه 

  .من المناظر المختلفة

  

بد الشمس أقيمت 8غراض جنائزية Aستخدامات الملك     يرى البعض أن معا

بعد وفاته، ولھذا تأثرت بعمارة المقابر الملكية من حي�ث وج�ود معب�د لل�وادي 

غي��ر أن ال��بعض ا8خ��ر ي��رى أن تخط��يط ھ��ذه . وطري��ق ص��اعد ومعب��د عل��وي

  ".ايونو"ًالمعابد كان مشابھا لتخطيط معبد الشمس في مدينة 
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  :في أبو غراب" ررعنيوس"معبد الشمس للملك 

ف�ي أب�و غ�راب بمعب�د ال�وادي الواق�ع إل�ى ال�شمال "  نيوسررع"    يبدأ معبد 

ال��شرقي م��ن المعب��د الرئي��سي، ويع��د ھ��ذا المعب��د بمثاب��ة الم��دخل إل��ى الطري��ق 

ولمعبد الوادي ث2ثة مداخل ف�ي جوانب�ه . الصاعد المؤدى إلى المعبد الرئيسي

دم كل منھا صفه يرتكز سقفھا عل�ى أعم�دة الشمالية والشرقية والجنوبية، يتق

نخيلية من حجر الجرانيت، وبلغ عددھا عند المدخل الشرقي أربعه أعمدة في 

ص��فين، عل��ى ح��ين بل��غ ع��ددھا عن��د ك��ل م��ن الم��دخلين ال��شمالي والجن��وبي 

يؤدى كل من ھذه الم�داخل إل�ي دھلي�ز ينتھ�ي بردھ�ة م�ستطيلة . عمودين فقط

ال إل�ي الجن�وب، وتف�تح م�ن جھ�ة الغ�رب ف�ي يمتد محورھا الط�ولي م�ن ال�شم

  .ًدھليز أخر يمتد غربا حيث يؤدى إلى الطريق الصاعد

  في أبو غراب" نيوسررع"مسقط أفقي لمعبد الشمس للملك ) ١١٢شكل (
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  في أبو غراب" نيوسررع"منظور لمعبد الشمس للملك ) ١١٣شكل (

  

ًقوفا وم��زودا     يبل��غ ط��ول الطري��ق ال��صاعد أكث��ر م��ن مائ��ة مت��ر، وك��ان م��س

ًبفتح��ات ف��ي ال��سقف عل��ى أبع��اد منتظم��ة لTض��اءة، وي��رجح أن��ه ك��ان مزين��ا 

أم��ا المعب��د الرئي��سي، فيبل��غ طول��ه م��ن ال��شرق إل��ى الغ��رب . بمن��اظر متنوع��ة

ً مت�را، وك�ان محاط�ا ٨٠ً مترا، ويبل�غ عرض�ه م�ن ال�شمال إل�ى الجن�وب ١١٠ ً

واجھت�ه ال�شرقية، يتوسط الم�دخل الم�ؤدي إل�ى المعب�د . بجدار مرتفع وسميك

ي�ؤدي م�دخل المعب�د . ويبدأ ببوابة مرتفعة تعلوھا زخرفة الكورنيش الم�صري

ًإلى دھليز يمتد غربا حيث يفتح ف�ي ردھ�ة م�ستعرضة يمت�د محورھ�ا الط�ولي 

من الشمال إلى الجنوب، وتؤدى من جانبيھا الشمالي والجنوبي إلى دھليزين 

  .ان في الفناء يمتدان بطول الواجھة الشرقية للمعبد ويفتح



   )١٢٦(

   يشتمل فناء المعبد على مذبح في الجانب الشمالي ال�شرقي، وترتف�ع أرض 

ًالمذبح عن أرض الفناء قلي2، ويتصل بعشرة أواني كبيرة من المرم�ر، كان�ت 

ويجاور ھذا الم�ذبح ف�ي أق�صى الجان�ب ال�شمالي . تجرى إليھا دماء ا8ضاحي

 يتخللھ�ا ال�ضوء م�ن فتح�ات الشرقي من الفناء عشرة مخ�ازن م�سقوفة، ك�ان

في السقف، وكانت مزينة بمناظر للتقدمات منفذة بالنحت الغائر، وكان ي�ؤدى 

ًإليھ��ا دھلي��ز يمت��د ش��رقا ويت��صل بالجان��ب ال��شمالي م��ن ال��دھليز الممت��د بط��ول 

  .الواجھة الشرقية للمعبد

  

    وقد أقيم�ت قاع�دة ض�خمة ف�ي الجان�ب الغرب�ي م�ن الفن�اء، يبل�غ ارتفاعھ�ا 

ً عشرين مترا، ولھا جوانب تميل إلى الداخل كثي�رانحو والج�زء ال�سفلي م�ن . ً

القاعدة مكسو بكتل من حجر الجرانيت، على حين كسيت من أعل�ى بكت�ل م�ن 

وكانت تعلو القاعدة مسلة ترتفع إلى نحو ستة وث2ثين . الحجر الجيري الجيد

لحجر ًمت��را، وكان��ت م���شيدة بكت��ل م���ن الحج��ر الجي��ري المحل���ى، وك��سيت ب���ا

أما قمة المسلة، فيعتقد بأنھا كانت من حج�ر ص�لد، أو ربم�ا . الجيري ا8بيض

كان يوجد في جوف قاعدة المسلة دھليز صاعد . كانت مصفحة بنحاس مذھب

ًوك��ان ال��دھليز مزين��ا . ًإل��ى أعل��ي موازي��ا جوانبھ��ا، حي��ث ي��ؤدى إل��ى س��طحھا

  .بمناظر تمثل اAحتفال بالعيد الث2ثيني 

     

المسلة بعبادة الشمس مؤكدة، ويرجح أنھ�ا ت�رتبط ب�الحجر المق�دس    وصلة 

، وھ�و حج�ر مخروط�ي bnbnbnbnbnbnbnbn (              ) المع�روف ف�ي اللغ�ة الم�صرية 
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ًالشكل مدبب في قمته، ويرجح أنه كان موضوعا في قدس ا8قداس ف�ي معب�د 

، ويرمز إلى التل ا8زلي الذي برز م�ن )ھليوبولبس" (أيونو"الشمس بمدينة 

) في�نكس ( لماء ا8زلي حيث استقر عليه إله الشمس في شكل طائر العنق�اء ا

  .كأول إله في بدء الخليفة

  

    كان يوجد مذبح آخر صغير في الجانب الشمالي من قاعدة المسلة، وكانت 

كم��ا كان��ت . تج�رى في��ه دم��اء ا8ض��احي إل��ى س��بعة أوان�ي م��ن الحج��ر الجي��ري

وبي الشرقي من قاعدة المسلة، وك�ان توجد مقصورة صغيرة في الجانب الجن

لھا مدخل من حجر الجرانيت يتقدمه حوضان م�ن الحج�ر الجي�ري، ربم�ا كان�ا 

مخص��صان لغ��سل أق��دام المل��ك، وك��ان خل��ف ك��ل ح��وض منھم��ا لوح��ة غي��ر 

وق��د زين��ت ج��دران المق��صورة بمن��اظر ت��صور . منقوش��ة م��ن حج��ر الجراني��ت

  .ينيشعائر تأسيس المعبد واAحتفال بالعيد الث2ث

  

   وكانت توجد مائدة قربان ضخمة أمام قاعدة المسلة من جھة الشرق تتألف 

ًمن خمس قطع من المرمر، اتخذت الوسطى منھا ش�ك2 م�ستديرا، عل�ى ح�ين  ً

ًاتخذت باقي القطع شك2 مستطي2، وقد نحتت كل قطعة منھا ف�ي ش�كل ع2م�ة  ً

  .القربان في اللغة المصرية

  

 في أقصى الجنوب الشرقي م�ن المعب�د، وك�ان يب�دأ     وكان يوجد دھليز آخر

ًم��ن الط��رف الجن��وبي لل��دھليز الممت��د بط��ول الواجھ��ة ال��شرقية، ويمت��د غرب��ا 
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وزينت جدران المعبد من الداخل بمناظر . ليؤدى في النھاية إلى قاعدة المسلة

تمثل آلھة ا8قاليم وإلھ�ات الف�صول الم�صرية ف�ي حج�م كبي�ر، وص�ورت معھ�ا 

ًيعة بأشجارھا ونباتاتھا وطيورھا وأسماكھا وحيواناتھا، فض2 عن مناظر للطب

  .مناظر للزراعة

  

    حفرت في الصخر خارج المعبد ف�ي جنوب�ه حف�رة كبي�رة تمت�د م�ن ال�شرق 

. ًإل�ى الغ�رب، ب�داخلھا ق�ارب م�ن الط��وب الل�بن، يبل�غ طول�ه نح�و ث2ث�ين مت��را

ن�ت ترم�ز إل�ى ق��ارب ًوربم�ا ح�وت تل�ك الحف�رة رم�وزا م�ن الخ�شب، ولعلھ�ا كا

المساء الذي كان إله الشمس يستقله كل ليلة في رحلته إلى العالم اYخ�ر م�ن 

ًالغ��رب إل��ى ال��شرق وفق��ا للمعتق��دات الم��صرية القديم��ة، أو لعلھ��ا كان��ت ت��ؤدى 

  . فيھا بعض الشعائر الدينية

  

  

  

  

 

  

  

 


