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ﻣن ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة

تعديل واﺣد في ھذه النسخة ﻣعلق للمراجعة .فحصت النسخة المستقرة في  26يوليو .2014
آتون ) (Aten، Atonھو اإلله الذي أعلن عنه الملك إخناتون واعتبر الشمس اإلله الموﺣد

آتون

الذي ال ﺷريك له وﻧوﺭ آتون يفيد جميع األجناﺱ ،،يمثل آتون في ﺷكل قرص الشمس ،ﺑأﺷعتھا
التي تنتھي ﺑأيد ﺑشرية ،لتمنح الحياة والرخاء لألسرة الملكية ،وﺑعد وفاة إخناتون ،عاﺩ آتون
ﻣرة أخرى ،لمكاﻧته األولى ،كأﺣد األﺭﺑاب المصرية.
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اللقب

خالق الكون والحياة



عرف المصريين القدﻣاء التوﺣيد قبل ﺩعوة التوﺣيد التي تبناھا الملك إخناتون ولكن كان
ھناﻙ ﺩائما إله ﻣسيطر على ﺑاقي اآللھة ،فدعوة التوﺣيد كاﻧت قائمة ﻣنذ عصر تحتمس
الراﺑع وفعلھا إخناتون كاﻧو يؤﻣنون ﺑعدة آلھة أخرى ﺑجاﻧب األلھة الرئيسية واآللھة
الرئيسية ھي:
أتوم في عين ﺷمس )ھيليوﺑوليس(
ﺑتاح في ﻣمفيس
تحوﺕ في األﺷموﻧين
آﻣون في ﻁيبة
ﺣوﺭﺱ في إﺩفو
خنوم في أسوان
آتون في تل العماﺭﻧة

الفرعون إخناتون وعائلته يتعبدون آلتون.

فھذه كاﻧت أسماء اإلله األعظم خالق الكون والحياة .فلقد كان قدﻣاء المصريون ينظرون إليه
على أﻧه إله واﺣد أزلي لم يكن قبله ﺷيء وخالق اآللھة وكل ﺷيء وﻧظم الدﻧيا ،إال أن قدﻣاء المصريين أﺷركوا ﺑه وﺷاﺭكوا ﻣعه آلھة أخرى ،إال أن اإلله آتون ﻅل
ﺑأسمائه القديمة اإلله األكبر لھذه اآللھة].[1

  
اﺑتكر إخناتون فكرة جديدة وھي أﻧاﺷيد للمعبوﺩ ﺑدال ﻣن الصلواﺕ له ،وھذه أﺣد أﻧاﺷيده:
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نشيد المشرق
يا ﻣن يضئ المشرﻕ ﺑنوﺭه
فتمأل األﺭض ﺑجمالك
أيھا الجميل القوى الرائع العلى فوﻕ األﺭض
تعاليت فأﻣتد ﻧوﺭﻙ على األﺭض
أيھا الظاھر الباﻁن
يا ﻣن إذا استويت في غرب الكون
ﺑاتت الدﻧيا في ﻅالم يشبه الموﺕ
فإذا الناﺱ في المضاجع
وإذا ﺭءوسھم في غطاء
فإذا ﻣا أﺣمر ﺷفق الصباح
ﻁلعت على الكون ﺷمسا
فإذا الدﻧيا وقد أﺿحت ﻧھاﺭا
وإذا األﺭض تتھلل :وإذا الناﺱ أيقاﻅ
أيھا الواﺣد األﺣد الذي ال إله غيره
خلقت األﺭض على ھواﻙ أيھا الواﺣد األﺣد
لك الخلق ﻣن ﻧاﺱ وﺣيوان وﺩاﺑة.

 
وكان ﻣعبد آتون في تل العماﺭﻧة ،عاصمة إخناتون ،وﻣعبده في الكرﻧك ،ﺑدون سقف ،ليسمح ألﺷعة الشمس ﺑالتغلغل في ﺩاخله].[2

   
 ^ .1ﻣوسوعة ﺣضاﺭة العالم-ويكي كتب
 ^ .2ﻣوقع ﻣصر الخالدة

ﻣجلوﺑة ﻣن "&oldid=13838132آتون="http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
تصنيفاﺕ :الدياﻧة اآلتوﻧية آلھة ﻣصرية ﻣيثولوجيا ﻣصرية

آخر تعديل لھذه الصفحة كان يوم  22أغسطس  2014الساعة .23:01
النصوص ﻣنشوﺭة ﺑرخصة المشاع اإلﺑداعي :النسبة-الترخيص ﺑالمثل  .3.0قد تنطبق ﻣواﺩ أخرى .ﻁالع ﺷروﻁ االستخدام للتفاصيل.
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https://translate.google.com/#ar/en/%D8%A2%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%86

http://www.archangels-and-angels.com/misc/angels_in%20egypt.html

