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ا�سم بالھيروغليفية

خالق الكون والحياةاللقب

أخيتاتونمنطقة ا�نتشار

 

 وعائلته يتعبدون �تون.إخناتونالفرعون 
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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

.2014 يوليو 26 في النسخة المستقرة فحصت. معلق للمراجعة في ھذه النسخة تعديل واحد

 واعتبر الشمس ا0له الموحدإخناتون الذي أعلن عنه الملك ا0له) ھو Aten، Aton (آتون

، بأشعتھاقرص الشمسالذي = شريك له ونور آتون يفيد جميع ا9جناس،، يمثل آتون في شكل 

، عاد آتونإخناتونالتي تنتھي بأيد بشرية، لتمنح الحياة والرخاء لCسرة الملكية، وبعد وفاة 

 المصرية.ا9ربابمرة أخرى، لمكانته ا9ولى، كأحد 
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 ولكن كانإخناتونعرف المصريين القدماء التوحيد قبل دعوة التوحيد التي تبناھا الملك 

تحتمسھناك دائما إله مسيطر على باقي ا�لھة، فدعوة التوحيد كانت قائمة منذ عصر 

 وفعلھا إخناتون كانو يؤمنون بعدة آلھة أخرى بجانب ا9لھة الرئيسية وا�لھةالرابع

الرئيسية ھي:

)ھيليوبوليس (عين شمس في أتوم

ممفيس في بتاح

ا9شمونين في تحوت

طيبة في آمون

إدفو في حورس

أسوان في خنوم

تل العمارنةآتون في 

فھذه كانت أسماء ا0له ا9عظم خالق الكون والحياة. فلقد كان قدماء المصريون ينظرون إليه

على أنه إله واحد أزلي لم يكن قبله شيء وخالق ا�لھة وكل شيء ونظم الدنيا، إ= أن قدماء المصريين أشركوا به وشاركوا معه آلھة أخرى، إ= أن ا0له آتون ظل

.]1[بأسمائه القديمة ا0له ا9كبر لھذه ا�لھة
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 فكرة جديدة وھي أناشيد للمعبود بد= من الصلوات له ،وھذه أحد أناشيده:إخناتونابتكر 

آتون - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/آتون
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نشيد المشرق

يا من يضئ المشرق بنوره

فتمC ا9رض بجمالك

أيھا الجميل القوى الرائع العلى فوق ا9رض

تعاليت فأمتد نورك على ا9رض

أيھا الظاھر الباطن

يا من إذا استويت في غرب الكون

باتت الدنيا في ظ`م 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 ا9رض تتھلل: وإذا الناس أيقاظ

أيھا الواحد ا9حد الذي = إله غيره

خلقت ا9رض على ھواك أيھا الواحد ا9حد

لك الخلق من ناس وحيوان ودابة.
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.]2[، بدون سقف، ليسمح 9شعة الشمس بالتغلغل في داخلهومعبده في الكرنك، إخناتون، عاصمة تل العمارنةوكان معبد آتون في 
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موسوعة حضارة العالم-ويكي كتب ^1.

موقع مصر الخالدة ^2.
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