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يق د.صدمعتقدات أهل كوش علىالتأثيرات الخارجية 

 مهدي عبدالرحمن د.عبدهللا الزبير يوسف  

 
 متخلص الدراسة:

 هل كوشأمعتقدات  علىمعرفة التأثيرات الخارجية  إلىاسة تهدف هذه الدر

 لمعمارعادات الدفن والشعائر الدينية وا’سات الدينية وأنعكاسها على الممار

ات الديني وغيرها. تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على التأثير

الدولة المصرية . سوف تتبع هذه  منالخارجية لمعتقدات أهل كوش خاصة 

نقد ولدراسة منهج البحث التاريخي بكافة أساليبه من وصف وتحليل ومقارنة ا

ائج دة نتة التي تقتضيها الدراسة. توصلت هذه الدراسة لعاجواستنتاج. وفقا للح

 التبادل بسبب السودان وزريس وايزيس من مصر الي أتقال عبادة االله أناهمها . 

ون ليكون ذاك اإلله آمأنالمعروفة جملة اآللهه ختار النبتيون من إالثقافي .  

ها ي يمثلوالت الرئيسي للسلطة الدينيةسمي لدولتهم. مثلت المعابد المقرالمعبود الر

 الكهنة باعتبارهم يمتلكون الحقائق الدينية.    
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Abstract 

This study aims at knowing the effects of external beliefs on  Kosh 

and their influence in the religious rituals, likewise the rites in 

burying the dead ، the religious architecture as in the temples 

pillars ،....etc .The significance of this study lies in highlighting the 

effects of external beliefs  particularly the Egyptians. The 

researcher followed the historical research method; with all its 

procedures like description، analysis, comparison, criticism, and 

results according to the study. 

The researcher has come out with the following results 

1-Transition of worship, for the Gods Osiris and Isis from 

Egypt to Sudan for mutual cultures. 

2-The Nobatians has chosen the God Amon of all the Gods to 

worship. 

3-Temples exemplified the main place from which the 

religious authority rules, commands were carried out by the 

priests and bishops, who were supposed to have religious 

knowledge and the truth. 
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 -المقدمة:
ات فتر القديمة ) أنوأميز األراضي األفريقية منذ األزم ىالسودان  من أغنظلت أرض 

يات راطورمبعهد الممالك واالى لإستقرار حجرية ( مرورا بعهد الثقافات واإلالعصور ال

 ىتيمة مستهدفة خالل تلك العصور وحق السودان وهذه الميزات هي التي جعلت من 

 يومنا هذا .

في فتراته القديمة ومصر لقربها الشديد منه  السودان تميزت العالقة بين لذلك 

وغيرها . لكن  ،والغزوات  ،والثقافي  ،تتراوح بين التبادل التجاري  ،بعالقات متقلبة 

ذلك وتجلي  ،واضحا  أنوالذي ك ،التبادل الثقافي  علىنركزهنا وبشكل كبير  أننريد  

مثل  ،الممارسات ذات االرتباط بالدين  علىس هذا التأثير عكأنو  ،في المعتقدات الدينية 

 له وغيرها .وعالقة الملوك باإل ،عادات الدفن والشعائر الدينية والمعمار الديني

 

     -:أهداف الدراسة
كاسها عأنهل كوش وأمعتقدات  علىمعرفة التأثيرات الخارجية  إلىتهدف هذه الدراسة 

 ..الخ (.الدفن .الشعائر الدينية .المعمار الديني  على المماراسات الدينية )عادات

 -أهمية الدراسة :
ل ت أهتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على التأثيرات الخارجية لمعتقدا 

 كوش.خاصة مع الدولة المصرية .
 

 -حدود الدراسة :
شكل بهل كوش لذلك نتحدث أمعتقدات  علىت هذه الدراسة التأثيرات الخارجية أولتن

ية انما من الناحية المكأق.م  (  350 - 800أساسي عن الفترة النبتية والتي تمتد من )

 ة  .لنبتياوحدود الدولة  فتشمل  هذه الدراسة حدود كل من الدولة اآلشورية  والمصرية

 مشكلة الدراسة
ة ضافترة إهمية هذه الدراسة في محدودية المصادر والمراجع التي تناقش هذه الفأتكمن 

 الي كتابتها بلغات متعدده حسب نوع البعثه التي تعمل في الموقع .

 -منهجية الدراسة :
نة مقاروبه من وصف وتحليل بكافة أسالي يسوف تتبع هذه الدراسة منهج البحث التاريخ

 ة التي تقتضيها الدراسة.اجستنتاج. وفقا للحإونقد و

 -:هيكلة الدراسة
 ية لبالد كوشجالعالقات الخار  -ى :ولالوحدة األ

 لنظام الديني في مملكة نبتةا  -ية :ناالوحدة الث

 الطقوس المرتبطة باآللهة المختلفة في نبته    -الوحدة الثالثة :
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 -ى :ولالوحدة األ

 -رجية لبالد كوش:العالقات الخا
 لثقافةلها االمسالك التي تسربت من خال إلىاشارة في بداية هذه الدراسة البد من اإل

ات ة العالقنا نفتقر الي تاريخ محدد ودقيق لبدايأنمع العلم  ، السودان المصرية الي 

 نأ أول( ح1)A.J.Arkell أنفي العصور القديمة لذلك نجد +المصرية  السودان ية

دة نقاط عق.م( تقريبا وحضارة الفيوم المصرية في 3500يربط بين ثقافة الشهيناب عام)

 ،ديث ري الحفي العصر الحج السودانيةكبر ممثل للثقافات أو أول د، وثقافة الشهيناب تع

صر مي في بتحديد نوع التشابه بين فخار الشهيناب وفخار حضارة البدار أيضا  كما قام 

جموعة دوات النحاس التي استخدمها أهل المأيرجع  أن أول( كذلك ح2ق.م()4000قبل )

رة ها قد جاءت من مصرعن طريق التجاأنو (group culture (A) ي  ولالحضارية األ

لي شار اأوالذي  Adams W.Yوفي هذا يتفق معه آدمز ،ق.م 3100قبل  السودان الي 

ي ولألا ةتطور المجموع على سرات قد تركز ثأثيرها الثقافي الواضحمصر ماقبل األ أن

 ين .ثنية بالمصريإفسهم لم تكن لهم عالقة أن أنالسك أنيعترف ب هأن(، في حين 3)

ثار المصرية يرجع لفترة آلالقديم في ا السودان ذكر صريح لبالد  أول نالكن ك 

ق.م حيث وصف 2720رمحب ملوك االسرة المصرية الرابعة حو أول ،الملك سنفرو 

حجر  علىولقد وجدت هذه المعلومات في شكل نقش  ،يين سودان ال حروباته ضد

وفي  لحقبة .ات عدائية في تلك ناالمصرية ك السودان يةالعالقات  أن أشارباليرمو والذي 

قد  ناك ، ىابقة لقيام الدولة المصرية الوسطفي الحقبة الس السودان  أنمر ألواقع ا

تضح يو( 4الل ثرواته الطبيعية )غستوذلك إل ،تعرض لعدة غزوات من قبل المصريين 

ة في نهاي فهي،و سلمية أت عدائية نامصرية سواء ك سودانية ك عالقات هنا ه كانتأنلنا 

 الي فتح منافذ ثقافية بين الحضارت. أدتمر ألا

( والتي تزامنت مع 5ق.م )2052وعندما قامت المملكة المصرية الوسطي    

( نالحظ وجود تشابه كبير بين 6ي لمملكة كوش)ولحضارة كرمة والتي تعتبر النواة األ

يها ناادوات كرمة وفخارها واو أنثار المصرية وآثار كرمة مما جعل رايزنر يقول اآل

سلوبها أدوات االثرية من صنع ايادي مصرية . طبقت وتماثيلها وغيرها من األ

ت أنكرمة ك نأعم فيها ز المواد المحلية  ومن ثم جاء بنظريته التي  علىومهاراتها 

شاها ملك أن وقدفها بالطابع التجاري واالداري والعسكري امستعمرة مصرية واتص

بصدد مناقشة  ناب لسناونحن في هذا الج ،مصر ليؤمن استعمال الطرف الجنوبي لدولته 

من ها علىنستخلص من المعلومات التاريخية التي تحصلنا  أنولكن يمكننا  ،هذه القضية 

قيب االثري التي قام بها رايزنر في موقع كرمة وجود عالقات واسعة جهود عمليات التن

وهي ليست عالقة مؤثر ومتآثر ولكن ،المملكة المصرية الوسطى  نابأبين كرمة ومصر 

ومما دعم هذا االفتراض  ،هنالك تبادال ثقافيا نديا بين الحضارتين  أنكما يبدو جليا ك

اثبتت محلية هذه الحضارة وقوتها  والتي ،الدراسات التي وجهت لمنطقة كرمة 
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 علىشهر علماء هذه الدراسة شارل بونيه  احمد محمد أواستقاللها التام عن مصر .ومن 

حيث ، ىعلى المستوي الدينالحاكم و هينزا واركل ظهر التبادل الثقافي المصري خاصة 

ه ساليبأعظم معبود في مصر وظهرت أيمثل  ناوالذي كله آمون اإلتعشت عبادة نا

 (7حقه .)الدبيات عبادته بشكل متطور في بالد كوش واستمرت عبادته في الفترات الأو

 نأالحظ ن وبعد قيام دولة كوش المستقلة حوالي منتصف القرن التاسع قبل الميالد  

مة الها حيث توجد المراكز الحضارية ،له آمون لقد لعب دورا بارزا في بالد كوش اإل

ياة الح بأنجو علىتي عبد فيها ونالحظ كذلك تأثير عبادته لمملكة كوش في المواقع ال

ل هأت عند له آمون قد حظيعبادة اإلأن لي إوالبد هنا من االشارة  ،ة في كوش فالمختل

ك وجد في مصر حيث سجل ملو كوش باحترام وتعظيم منقطع النظير فاق في قوته ما

في نقوشهم  أ  واضح ذلك ناربط مصيرحكمهم بإرادة االله آمون وكبكوش والئهم 

 ومعمارهم ونصوبهم التذكارية .

له اإل أنق.م  فتح مصر حتي الدلتا وأعلن 751وعندما أتم الملك الكوشي )بي(  

 ناك ملك بيال أنمعا   لذا نجد  السودان مصر و علىآمون هو الذي منحه الملك والسيادة 

نية لفرعوالقاب ني كل األبل نجده قد تب ،باستمرار احترامه وتقديره لإلله آمون  يبدي

 اوملوك كوش تمسك أن علىما يدل أنشي  علىدل  أنوهذا  ،له المرتبطة بهذا اإل

وائل ملوك كوش االأن هذا فضال عن ،لعبادة االله امون اكثر من المصرين  اوتحمسو

 (8دوم)قاموا بتشيد المعابد االمونية وتجديدها في كل من البركل والكوه وصنم ابو

ذا ما وه،ساسيا في كوش أمون ظلت تلعب دورا آعبادة االله  أننالحظ  وبشكل عام

لهام دورها افي ة ناواستمرت هذه الدي،ثار الملوك والمعابد آافصحت عنه كثير من 

 أن اال ، لهتهم الخاصةآت لهم ناين كيالمرو أنالرغم من  علىو،نبته ومروي  ةطوال فتر

اللقاب ظهر هذا جليا في اقد و،في نفوسهم خاصة  ةنات لها مكنامون كآله عبادة اإل

 بمدينة له ىبنهم اقامو مأنفضال عن ، امون علىالدينية المروية التي يجيدونها لفظا داال 

 قبل الميالد. ولفي نهاية القرن األمروي 

ة مروي والمصورات الصفراء مون في مدينخري آلأوبعد ذلك تم بناء معابد 

دكي  ي موقعلت الحفريات االثرية الحديثة بمنطقة كرمة فوهذا وقد د قاناب وود ةوالنقع

 (9المروية.) ةله آمون شيد في هذه المنطقة في فترة الدولمعبد لإلعلى قيل 

عبادة اآلله  علىالمعتقدات الكوشية قاصرا  علىثيره ألم يكن التبادل الثقافي وت 

 ،ية لمصرا ةمع اآلله ه التي عبدت في بالد كوشههنالك عدد من اآلل أنبل  ،آمون وحده

لغة بال المصرية في النصوص الكوشية المكتوبة ةوقد ورد ذكر اسماء العديد من اآلله

لهه تصوير اآل أنالدكتور عمر حاج الزاكي  ىوفي هذا الصدد ير .المصرية القديمة

 لمصريالنمط ا علىتعبير  ىن المعابد الكوشية لم يكن سواجدر علىالمصرية العديدة 

 ه قامنأ إال؛له الرئيس للمعبد إلاب صور نابج ة،آللهلالمعابد بصور شتي  نيفي تزي

 (10)ايزيس(و)موت(.) أنالمصريت أنبابراز الدور العظيم الذي لعبته اآللهت

تقلت عبادة اإلله أوزريس أن السودان ومن مميزات التبادل الثقافي بين مصر و 

حيث تقول اسطورة هيلوبلويس  ، ةلهخلطة هذه اآل ى، والبد هنا من النظر الوايزيس 

هائي عظيم يسمي )نون( هذا الكائن ظهر منه نت عبارة عن كائن مائي الناالحياة ك أن)
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ما تزوج شو من دوعن ،بخلق شو وتفنوت  نلي خالق هو )آتون( قام آتوأزروح الهي 

 غالفرا له السماء( ولكن شو فصل بينهما ليمألإرض( نوت )ألله اإجبا حب )أنتفنوت 

 بالهواء والنور .

زيس إيين هما يثأنو ،وزريس وستأجبا ذكرين هما أنعندما تزوج حب من نوت  

وجا  وزريس الذي أصبح زأام بتولية ق نآتو أنلي إوتذهب هذه االسطورة   .وتفنيس

ر صبح زوجا  لتفنيس حكم صعيد مصأعطي ست الذي أبينما  ،حكم الدلتا  إليزيس 

ه ها لشرست مكرو نابينما ك ،ا عادال ومحبوبا لدي رعيته وزريس حاكمأ نافك ،)طيبة( 

ا دخل هذأف ،تزاع حكم طيبة من ست أنله آتون بالتدخل وام اإلقوهنا  ،وظلمه لرعيته 

المير زوجة ا أنال إ ،ته ثوزريس وتمزيق جأخاه أمرالحقد في نفس ست فقام بقتل األ

 ،ياة تعيد له الح أنمن له قامت بإحضار اشالء جسد زوجها وجمعتها ونجحت بعون اإل

وفيما بعد  ،مه ألذي نشأ وتربي في كنف ا -هيا  وهو حورسالإثم حملت منه جنينا 

 علىة وزريس الذي تنازل له عن السيادأعرش ابيه  علىله ست ثم جلس اإل علىتصر أن

 (. 11الموتي) علىوزريس بالسيادة أاالحياء بينما اكتفي 

حورس  –ايزيس  –قائد الخاصة بالثالوث )أوزيريس بثقت العأنومن هذه االسطورة 

 ت التيبرز الصفاأهي  ةت هذه الصفنافك، ( فأعتبر أوزيريس إلها للموتي وسيدا لهم 

يزيس إخري عديدة .وفي المقابل مثلت أاكتسب صفات  أنوما لبث و ،عرفت عنه 

 ،اء الشف علىخرى مثل القدرة أاخذت صفات  أيضا  و ،م الحنونالزوجة المخلصة واأل

 والسحر وغيرها من الصفات.

وقة  بين العقائد الكوشية مة مرناعبادة الثالوث المصري قد وجدت مك أننجد  

وس في الطق ةواضح ةنايزيس مكإوزريس وألعبادة  ناخاصة بعد الفترة المروية. وك

 يالموت لهإوزريس بأيتحد فالجائزية في كوش حيث يتم بواسطتها تأليه الملك المتوفي 

،ي ناسني واالساسية بين العالم القدسالمتوفي  مكونا  حلقة الوصل األ هجنحة ربأوتحميه 

يزيس في كوش إوزريس وأيتمتع بها كل من  ناة الجنائزية التي كناوتأكيدا للمك 

ثير ك الكهنا و ،يزيس إوزريس ونجد نصوص اللوحات الجنائزية دائما  تستهل بالنداء أل

لموتي لها  لوزريس كونه إأاسطورة  علىمختلفة التي تعتمد أصال  الدينية ال ممن المراس

 (12في الحياة االخري)

ة عظيمة خاصة في عقائد أهل كوش حيث وردت نايزيس وجدت مكإ أنونالحظ  

ن ملي وجود العديد إلقاب منسوبة لها . اضافة أفي بعض من المخطوطات الكوشية 

 لذي لحقامار تيها النبتية والمروية  ولكن الدثار الخاصة بها التي تنتمي لكوش بفتراآل

 لكوشيا ناصورها الفنالتي ثار حجب عن الدارسين معرفة العديد من االشكال آللك اتب

 يزيس .إ ةلهن اإلع

 حيث ،ة هامة في لوحات تتويج ملوك كوش نايزيس احتلت مكإ أنوجدير بالذكر  

 سي ممفيلك تهارقو عقب تتويجه فالم أنوأوضحت لنا النقوش  ،م الملكية لعبت دوراأل

ما ك ،عرش حورس  علىبنها إس لكي تري والدته )آبار( أن تحضر الي ممفي أرسل الي

هذا يوضح لنا من جأنب وزريس .أبيه أعرش  علىبنها حورس إيزيس إرأت 

 م في كوش .ة السامية والدور الهام الذي لعبته الملكة األناالمكآخر
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 -ية:ناالوحدة الث
       .لديني في مملكة نبتة النظام ا

خير قبل الميالد ومع لف األمن األ وللي الربع األاعندما قامت مملكة نبتة في حو 

 برازإ علىظهر االهتمام الكبير بظاهرة الدين والحرص ، وثأئقهم الملكية ىأولظهور 

 . امهتمهم وذلك عن طريق تبنيهم إلله معين يشملونه بالرعاية واالعتدين الملوك وور

 في ذلك الحينمن جملة اآللهه المعروفة  ختار النبتيونإ    

ن  هم موكغير، دولتهمليكون المعبود الرسمي لرباب ه( رب األهاآلل يبأله آمون )اإل

ظي  لتي حاشركوا معه في العبادة آلهة أخري لكن لم يرتق أي منها للمرتبة أمعاصريهم 

 نالكن ،لرسمي للدولة هو دين الملوك الدين ا أنالرغم من  على بها  اآلله آمون .

بتي مع النحوال الدين في المجتأكل المعتقدات و علىتسليط الضوء  نامكقدر اإلب ولانح

البية غ أن لبية المصادرالتي بحوزتنا تتعلق بدين الملوك معاغ أنعتراف بالبد من اإلو

دية د العاالمعاب، هم مصادر المعلومات عن الدين النبتي أمن وعلى دين ملوكهم. ناالسك

لة المتص كذلك المعابد الجنائزية وهي المقصورات الصغيرةوجل اآللهة أالتي تبني من 

ير وتصاو هذه المعابد بمناظر أنيزخرفوا جدر أنين يعادات النبتامات وكأن من هرباأل

كذلك رسمية ولواح الملوك الأ أيضا  هم المصادر أمختلفة من بينها تصاوير اآللهة . ومن 

 لجعاريني وات عادية أو تماثيل الشوابتناك التماثيل سواء   منلجنائزية وشواهد القبورا

 (13دوات الزينة بصفة عامة )أا  ناحيأو

 -أهم المعابد النبتية :
هم المعلومات عن الدين في نبتة وجدت في المعابد الخاصة بعد أ أننجد  

 ال ؤسساتلذلك نالحظ ظهورالمعابد كم؛ والمعتقدات الدينية  علىالتطورات التي طرأت 

سية لسيااتقوم بتنظيم الحياة الدينية فحسب بل امتدت مهامها ونفوذها لتشمل الحياة 

ر ل الكثيمازا هم الصروح المعمارية التيأمن  ة .وتعتبر معابد الدولة النبتيةواالجتماعي

 لسودان امتحف  إلىو تم  نقلها أماكنها أت باقية في ناكأسواء  نمنها ماثال حتى األ

يث ح ،ي القومي بالخرطوم ولعبت هذه المعابد دورا مهما في التاريخ الديني والسياس

ون يمتلكن مهم تبارللسلطة الدينية التي  يمثلها الكهنة باع نت تمثل المقر الرئيساها كأن

عامة و ةآللهاهم يمثلون الوسيط والصلة بين أنالناس يعتقدون  ناحيث ك ية،الحقائق الدين

ت نافك ،العرش علىفيما يتعلق بالتتابع الملكي  أي المعابد دورها الكبير كما برز. الناس 

كذلك  .حقا كما سنالحظ ذلك ال ،تتم فيها طقوس إختيار الملك الجديد واحتفاالت تتويجه 

 لقديماالسودان المشاكل الكرونولوجية في تاريخ  ساهمت هذه المعابد في حل كثير من

ا نوا فيهلتي دوالكثير من الملوك النبتين وضعوا لوحاتهم التذكارية ا أن ىفة الضا،إعامة 

     .عمالهم وسيرتهم في هذه المعابدأ

 ( B-500معبد آمون نبتة بجبل البركل )

ية الحال الضفة الشرقية لنهر النيل بالقرب من مدينة كريمة علىيقع جبل البركل  

صبح أم ثيدون ه النوبى القديم دلمسكن اإل ناه كنألوقد عرف عند القدماء بالجبل المقدس 

 ،آ مون منذ الدولة المصرية الحديثة   لهلإل امقر
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وقد  قطاعناهل نبتة ومروى من بعدها دون أوقد استمرت قداسة هذا الجبل لدى  

ن في بواسطة المصري،ب الجنوبي الشرقي من الجبل ناشيد معبد آمون الكبير في الج

 ي جمعهاائم التسيسة  وزخرفتة بجزء كبير من الغنأعاد الملك بيي  تأوقد  الدولة الحديثة 

يمه شكلة النهائي في عهد الملك تهارقو الذي اهتم بترم خذأمن مصر لكن المعبد 

 نأ الوائل اة. ولكن رغم االضافات الكثيرة التي تمت بواسطة ملوك نبتة األتناوصي

ناء الخرطه والب ىعلى مستو خاصة ري الطابع العام لهذا المعبد هو الطابع المص

 والزخرفة .

-500عطي الرقم)أبمعبد آمون نبتة و يآمون بجبل البركل الذي سمويعتبر معبد  

B امه وش عك(المعبد المركزي لدولة كوش لذا نجده قد وجد اهتماما بالغا من قبل ملوك 

 بين .اركارية  وقدموا له الهبات والقذودعوا به لوحاتهم التأهم أنحيث 

ي ستمر فوا خاصا في طقوس التتويجهذا المعبد لعب دورا  أنوالبد من االشارة الي 

ن عبد آمواء محينما تم بن،  قبل الميالد ولهذا الدور واالهمية دون منازع حتي القرن األ

 (14( كمعبد منافس له.).260Mبمروي )

  لة ذات هياكلنجده يشكل تتابعا  لقاعات مستطيفمستوي بناء المعبد  علىأما  

 لمعبدبينما نجد حرم ا ،الغرب  ىشكل محور طويل ممتد من الشرق ال في يوهي تتوال

لغ با وقد هذ، نهالرملي االحمر كمادة لبناء جدرولقد استخدم الحجر ا  تجاه الغربإفي 

خ تاري كبر معبد فيألذا يكون هذا الحجم  ، الكلي للمعبد حوالي خمسمائة قدم الطول

  (15ستثنينا معبد الكرنك)إ اذأيضا   إمصر ولقديم بل ا السودان 

ها بجبل البركل إبتداء  ؤخرى تم بناأهنالك ستة معابد  أنشارة من كذلك البد لإل 

 نبتة بد آمونن معما  أنقل حجما  وشأمن الفترة النبتية حتي الفترة المروية فيما بعد ولكنها 

ني بن التي مقل جودة أالمعابد بنيت بمواد  هذه أن ىلإضافة ة إمقارن وجهبينهما  فليس .

 (. B500ا معبد آمون )هب

 معبد صنم أبو دوم

الجنوب قليال من جبل  علىللنهر  ىبو دوم في الضفة االخرأيقع معبد صنم  

هارقو ني  تتعتبر هذه المنطقة مركزا هاما لدولة نبتة ومروي من بعدها. وقد بوالبركل 

د البعد إلهداء من قبل تهارقو يجسستي( وهذا ا -تا -)ثور هداه لإلله آمونأمعبدا هاما 

 .(16المحلي والكوشي في عبادة اإلله آمون)

بو دوم بكبر حجمه  ويمكن الدخول اليه عبر بوابة أيمتاز معبد آمون بصنم  

ة قاع ىعلثم توجد بوابة بداخل المعبد  ،ضخمة وبعدها صالة بها العديد من االعمدة 

ووضع في النصف الشمالي  ،ومحراب محاط بغرف عديدة  PRONAOSخلفها قدس 

ا آخر في النصف ق.م( قدس 568-593قد اضاف الملك اسبلتا )ومن المعبد هيكال هذا 

اعة مقرا لصنان ك بو دومأمعبد تهارقو بصنم  أنالجنوبي للمعبد.البد من مالحظة 

 من هذه ائلةعداد هأجود التماثيل الجنائزية )االشابتي أوالمجابون(. وهذا مايفسر لنا و

لملوك بر االتماثيل داخل هرم الملك تهارقو فاقت كل اعداد االوشابتي التي وجدت بمقا

عتداء سبة إلهذا المعبد قد هجر منذ عهد الملك اسبلتا ن أنوالجدير بالذكر  ،الكوشيين 

 (17ق.م)591ه عام علىي أنحملة بسماتيك الث
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 (Tمعبد تهارقو بالكوة)

ب الشرقي أنلي الجنوب من مدينة دنقال حوالي ثالث اميال في الجإتقع الكوة  

 لشماليةاصمة بل اعتبرها البعض العا ،وتعتبر من المراكز الدينية الهامة في كوش ،للنيل

ر من فقد ملوكها حكم مصر. وقد حظيت هذه المدينة بإهتمام كبي أنلدولة كوش بعد 

يخه جع تارمعبد شيد بالكوة ير أولومعابد ها ببناء بعض العلىملوك كوش الذين تكرموا 

ق.م( 1339-1347لي الدولة المصرية الحديثة في عهد الفرعون توت عنخ آمون )إ

 Aعطي الرمز أو

نف صوقد  ، Bعطي الرمز أو Aن معبدا  آخر بمحازاة المعبد ووقد اضاف الكوشي 

 (18وش.)مونية في كالدكتور عمر حاج الزاكي هذين المعبدين ضمن المعابد اآل

ل ي يحمهو ذلك الصرح الديني الضخم الذفموني الرئيسي بالكوة ما المعبد اآلأ

ذكر ير باللإلله آمون جامتون . والجد أيضا  هداه أوالذي شيده الملك تهارقو و Tالحرف

بو دوم غراضه لمعبد آمون بصنم اأورطته ايكون مطابقا في حجمه وخ  يكاد Tمعبد  أن

هو ونشاهد من ضمنها الملك تهارقو   Tن المعبداحة بجدرهناك نقوش واض أن اإل، 

لقرابين اقو رخر يقدم فيه تهاآ.ثم هنالك مشهد  Thothله ثوث إلله  حورس واإلنق اايع

 لفهمخت أنلوأبرأس كبش وهذه القرابين عبارة عن عجول مرسومه ب له آمون الذيلإل

قوس ط كية اثناء ممارسة بالزيادات المل أيضا  قد حظي   Tمعبد الكوة  أنوالثابت 

 (19االحتفال بتتويج الملك الجديد)

ى ابد التالمع ادوار أنفي اداء الشعائر الدينية رغم  امباشر االمعابد لعبت دور أنيالحظ 

ويج المناسبات التي لها إرتباط بطقس اختيار وتت علىثار تتركز آلاوضحت عنها ا

سا ون طقووا يمارسناالكوشين ك أن على كثرة هذه المعابد هو دليل قاطع أنال إ الملوك

 ةحفوظيه منت لهم تراتيل وادعات يومية أو موسمية هذا ربما كناتعبدية منتظمة سواء ك

ت لتي وجدااالت فمثال تلك االبته،له وافعال حركيه معينة يقومون بأدائها بنية التقرب لإل

  (20ي محدد. )الكوشيون يستخدمونها أثنا تأدية طقس تعبد ناربما ك بالمعابد

البالد مبتدئا من معبد البركل  علىهذه المعابد اثر تنصيبه ملكا يزورالملك  ناك 

التي  ةلهآلاله آمون من أكثر للقيام بالطقوس المعروفة التي تصاحب التتويج ويعتبر اإل

م . يمثل الحامي لملوك المملكة ومعطي شرعيتها في الحك أنحيث ك ،عبدت في كوش 

 ب النصر لها . كذلك جالوهو 

ة الرسمية ناصبحت عبادته الديأله آمون واإل أنفي عهد الملك بيي ارتقي ش 

لوح مون في اللوحين المعروضين للملك بيي )الآسرة النبتية الحاكمة . فظهر لأل

 الملك بيي أنه معطي الملكية والنصر مع المالحظة أنولوح النصر ( ب -1151الخرطوم

وصفه بة ويا ( مختلفا  عن آمون طيأنون بإعتباره الها) سودي خاطب آمولفي لوحتة األ

اخر وطيبة بهنالك آمون  أنبآمون النبتي. وجاء الملوك من بعده يحملون نفس الفهم وهو 

دنا ري وجوفي لوحة الملوك االخ ،بتقديس وحب الملوك النبتين  نابنبتة وكالهما يحظي

)آمون ثور  ،صنم ابو دوم  ،الكوة  ،تة بن ،طيبة  ،له آمون ينسب الي ستة اماكن هي اإل

 (21بوس وتارا .)ناتاستي( ب
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ولقد عبر ملوك نبتة عن حبهم آلمون في وثائقهم بالعبارات المباشرة او غير  

ذ م اتخمية او في القابهم مثل )محبوب آمون( . وبعضهسوفي اسمائهم الر ،المباشرة 

 ،ركي يي نتي ناام ،المني أن ،ني وتمنامنها كما في ت اسماء مركبة شكل آمون جزء  أ

ين او موظف كما ساهمو بسخاٍء شديد في تشيد المعابد ومدها بكل احتياجاتها من،وغيرهم 

خل صدر دمكما اوقفوا لتلك المعابد اراضي وعقارات لتكون  ،خدم او تموينات او متاع 

 ب مايجود به الملوك. ناإضافي الي ج

 :النظام الكهنوتي
الذي يعتبر  ولالكاهن األ، نالكهنوتي في مملكة نبتة من اربعة كهيتكون النظام ا 

وجد يكما ،لكعد ذثم الثالث والرابع ب،ينايليه الكاهن الث،من الناحية العملية رئيس النظام

ت ناوك،كل اليهم وواع حسب المهام التي تأنوهم  ةبعد ذلك ضمن النظام مساعدو الكهن

 ةدراوفي حاالت ن،عن اب عن جد ءابنا ةالواحد ةسرتورث في األ ةالكهنوتيالمناصب 

  م الملك بتعيين شاغل جديدويخلد المنصب الكهنوتي لعدم وجود وريث شرعي فيق

ه للإل عندما خلي منصب الكاهن الثالث،الميأنومثل هذه حدثت في عهد الملك ،للمنصب

و ملك هال نأفيبدو واضحا من هذه الحادث ،المي بتعيين كاهن ثالث جديدأنمون فقام آ

دما وعن،ية نظرية ال،على اقل تقدير من النافي مملكة نبته،للنظام الكهنوتي يعلالرئيس الف

ه نامكبا هنالكن بوجود الملك ف ول،ه للكاهن األناغير موجود يتحول سلط نايكون السلط

 هاتن اخوربعه مالمي بتعيين اأنذلك قيام  علىوخير دليل  ول،القيام بكل ادوار الكاهن األ

ية ناوالث ،بمعبد ثورتاتسي ةواحد ،مون آله في منصب عازفة الصلصال لإل

تعيين بتا قام اسبل الملكأن وفيما بعد نالحظ  ،والرابعة بمعبد تابو ،والثالثة بالكوة،بالبركل

صدر أاسبلتا  أنبل ،ليس ذلك فحسب ،طريقة التبني علىوذلك  نااخته االميرة ماديق

 (22ات واستحقاقات االميرتين في المعبد المذكور.)حدد فيها مخصص ةوثيقه رسمي

 المنصب بنائهم من وراثةأ نامن مناصبهم او اعدامهم او حرم ناطرد الكه أنيبدو 

ن ا يكووربم،الملك الذي ترك هذا النقش  أنيؤكد نقش العقاب ،امرا نادر الحدوث ناك

نائهم حرم ابوئله كهنوتيه اعدام عا علىاقدم  أنمن السطوة والنفوذ ب ناوك الملك اسبلتا 

 من ارث مناصبهم.

ولو ة نت تشمل السلطة الدينيهاالملك في مملكة نبته ك اتسلط أنيتضح لنا جليا  

الدليل و ولألالملك اسبلتا قد شغل منصب الكاهن ا أن ،نظريا .ولقد اقترح االستاذ بريسه

ين موقعوالشهود ال ضمن اسماء الكهنة ولنا ال نجد اسم ومنصب الكاهن األأنذلك  على

     ( 23.) أنفي نقش االميرة ماريف

هذا النفوذ  أنشك في نوال،بنفوذ كبير وسط المجتمعات القديمة ناوتمتعت طبقة الكه 

عرفون يكهنة ال أنوا يعتقدون ناالعامة ك أنوسبب هذا النفوذ  ،حاصال في مملكة نبته ناك

االذي وو بالضرر أالخير والمنفعة على الفرد بويعرفون طقوس تعود ،كل اسرار الكون 

. 

وا يخضعون لطقوس نانا راينا بعض الملوك النبتيين كأنليست العامة وحدهم بل  

همية أوا يعتقدون بناهؤالء الملوك ك أنه البد علىبعد تتويجهم .و ناهم الكهعلىيجريها 
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 ةعلى الكهنهم اعتماد أهذه الطقوس لبقائهم في السلطة او حتي لبقائهم احياء ومن هنا يبد

ها تصدر من الكهنة.هذه النوعية من أنموربزعم أوتصديقهم لكل ما يصدر منهم من 

 إذا استمروا في ضعفهم وغفلتهم.  أنالملوك الكوشيين ربما يقعون تحت تأثير الكه

يسمحوا  أني واسبلتا ال يمكن نمالنمثال األكن الملوك االقوياء  والمستنيرين من  

ما. عا تاوضهم تحت الملوك خأننا نجد أنالعكس ف علىهم بل علىنفوذ  بممارسة أي ناللكه

ات ت تشكل المصدر االساسي لثروناك مهبات الملوك واعطياتهأن فمما ال شك فيه 

وقتما وهذه الثروات ما يشاء  ياخذ من أنالملك يستطيع  أنالرغم من  على ،المعابد

ساعد نة تثرية الكثير عن حياة الكهولكن على وجه الدقة لم تكشف التنقيبات اال،يشاء

 تهم االجتماعية.ناالباحثين على إلقاء الضوء على أحوالهم المعيشية ومك

 ت تقوم على المصالح ناوالملك ك ناالعالقة بين الكه أننخلص مما ذكرنا اعاله  

ع ،هذا بالطبكل طرف يحرص على إستمرارها جيدة وحميمة ناالمشتركة. ولذلك ك

ن أيبدو ، ين راقمن ود صراعات بين الطرفين لكن مما توفر لدينا عدم وج ياليعن

 ت اكثر من حاالت الصراع.ناالتعاون بينهما كحاالت 

 -الوحدة الثالثة:

 :الطقوس المرتبطة باآللهة المختلفة في نبته
يمارسها  ناالتي امدتنا بالكثير من الطقوس التي ك *هنالك مجموعة من المصادر 

لوك ار للمخاصة طقوس االختي ،ارتبطا  مباشرا  بمعتقداتهم الدينية ن مرتبطة والنبتي

ها وطقوس التتويج . لذلك سنعرض كل واحد على حدي حتي نتبع هذه الطقوس بخطوات

 ومعرفة اهمية الدين في هذه الخطوات  .  ،الكثيرة والمعقدة 

 -طقوس االختيار : 

در الرئيسي لمعرفتنا لعملية توجد مجموعة من اللوحات الملكية والتي تعد المص 

لملك حكم لمثل لوحة النصر للمك بيي  والواح تهارقو الستة  ولوح ال ،اختيار الملوك 

سوف نستعين هنا  تخاب للملك اسبلتانالمني  ولوح األأنوتمني ولوح التتويج لملك نات

تخاب نألح ايمر بها الملك حتى يتم اختياره ملكا .فلو  بلوح واحد لمعرفة الطقوس التي

يلقي الكثير من االضواء خاصة تتويج  اجيد اعد نموذجيق.م( 568-593للمك اسبلتا )

ص ن على واالستفاده كذلك بشكل كبير من الدراسة التي قام بها هيكوك،الملك في كوش 

 هذا اللوح .

وجد لوح الملك اسبلتا في جبل البركل داخل معبد األله آمون الرئيسي ولقد   

داية بحيث وصف اسبلتا في ،ثالثين سطرا كتبت بالهيرغلوفيه  علىوح احتوي هذا الل

 (24وقبيل اختياره ملكا .)،المني ناهذا النص موقف البالد بعد وفاة أخيه 

حيث قام العسكريون وكبار المسؤولين عن خزائن القصر الملكي واالدارين بأخذ 

نافسه قطيعا بدون راع( ن ال، نتوج سيدا نفخاطبو الناس )تعالو األ،ايديهم  علىاالموال 

عرف من هو ( واخيرا نال ولكننا ،وبعد التأمل والتبادل بين هذه المجموع قالو :)سيدنا هنا

ويري مايحدث في البالد ،ه يصد الشر ،أناالرع ،قال احدهم :)الاحد يعرف الملك الجديد 

خلق  أنومنذ ،خلق السماء واالرض  أن ذه حق مطلق لرع منأن( وقال رجل اخر :)
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 هوقد وضع،الملك صورة لرع بين البشر  نأل،يجعله ابنه المحبوب  ،أنتتويج الملوك 

 في هذه االرض حتى يكون نائبه ( .

م ث،حتى اجهش الناس بالبكاء ،هذا النحو توالت اقوال وخطب الحاضرين  علىو

ب ذهناالله آمون رع سيد عرش البالد هو موجود بالجبل المقدس دعونا  أنصاحوا :)

يار يه امر اختفضعوا بين يد،البعلمه إتفعل  الأالخير ،م بشي دون علمه وقنالدعونا ،اليه 

 (25وك منذ ايام رع ( .)لفهو اله الم،الملك 

نالحظ االتي بعد ،تخاب نإلوبالتأمل في هذه الفقرات من النص الذي كتب بلوح ا  

يفة بعدم وجود خل،اع نفوس الشعب احساس بالضي إلىالمني  قد تسرب ناوفاة الملك 

ار همية الملك في خلق االستقرأ إلىوهذا يشير بشكل كبير ،العرش علىمعترف به 

رى  وي،ملكو يبحثون بحثا مضنيا عن الوريث المناسب للأنهم كأنويبدو ،للشعب  ناواالم

ختيار يها افوالتي تختلف ،هذه الحالة هي نموذج في تتويج الملوك في افريقيا  ،أنهيكوك

فس ون،ة والذي يكون فيه الخالفه وراثية وعفوي،ر الفرعوني اك عن طريقة االختيالمل

رات في اما جراءا مماثالإوافق يمر في ايديهم  اخذ القواد غير الملكية لأل أنالمقدار 

 (26شرق افريقيا في العصور المتاخره )

جود بينهم ه موأنه عندما عجز الناس عن تحديد الملك برغم أنادعي الملك اسبلتا   

الله ملكهم او يستشيرون لنااذن اهل كوش  ك،واستشاروه  ،االله آمون  إلىلجأوا بامرهم 

ن صريوما المأكهم الجديد كاجراء طقسي اليمكن تجاوزه لآمون في عملية اختيارهم لم

في  ستخدميكثر من كونه أو يستخدمون طقس استشارة االله آمون في اختيارة للكهنة نافك

ه دة االلعبا أنبهذا الشى يؤكد الراي القائل و .الوراثة علىلوك الذين يستندون اختيار الم

فتراض إل( مما يقوي ا27آمون في بالد كوش قد فاق نفوذها ماحظيت به في مصر)

 ( لهههم معبود في العصور القديمة آمون العظيم )ابو االصل الكوشي ألالقائل باأل

وهو  ،مر واليتة العرش أتصرف الوحيد في مالله آمون هو ن ادعاء اسبلتا بأن اإلإ 

ر في ستمراكد الرسوخ واالؤيإذ ة السياسة والوطنية ،تحامي ملوك كوش ، إدعاء له اهمي

ى ماما مدرك تله آمون هو الذي يتولي هذه المهمة ،ونحن ندتتويج  الملوك ، طالما أن اإل

 إيمأن واحترام اهل  كوش لعقيدة آمون .  

آمون الموجود في  ىدعونا نذهب ال(ي يتفق فيها الحضور قائلين وفي الفقرة الت 

ويض تف علىه قد تم التصرف أنالتقوم بفعل شي اليعلمه ( نالحظ  أنو،جبل البركل 

 ةكهنبه الأن يلعهذا الدور ك أنولكن عمليا نجد ،معبد آمون نبتة ليضطلع بهذه المهمة 

من  أبدينبتة  السياسي العظيم لمعبد آمونالدور  أناذن  يتضح لنا  .له آمونتحت ستار اإل

  عملية إختيار الملك .      

ما هي نإمهمة اختيار الملك ليس من اختصاصهم و أنب ن واالداري عندما اقتنع

وجدوا الكهنة في  ،حينما ذهب القواد الي معبد آمون بجبل البركل وموكلة آلمون وحده 

المرشحين لوالية العرش  ،المني أنالملك  أنوتظارهم في بوابة المعبد وقد تم ارسال اخأن

حينما قام القواد  ،يقوموا باختيار احدهم  أنولكن رفضوا  ،ليخضعوا امام االله آمون –

وبالفعل قد اعترف به  ،اختياره  علىوارسل وحده لكي يصدق آمون  ،باختيار اسبلتا 
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الذي سوف يقوم ه الذي سوف يقويكم وهو أنأي آمون :)  –وقال  ،كوش  علىملكا 

 (28اباه ولدي ابن رع ...الخ) أنو ،شاء المعابد واالهتمام بها بما يقدم لها من قرابين أنب

،  يعلاالختيار الف أن ،يتضح لنا  ،والذي يتميز بالوضوح  ،بالتحليل لهذا اللوح  

 تصديقم البينما يت ،الواقعي يتم بواسطة كباررجال الدولة والسيما القواد العسكريين 

قة او ن بطرييكون هنالك تنسيق بين الطرفي أنوالبد  .هذا االختيار بواسطة الكهنة  على

ي لتعط فقط فظت تونان الملك الجديد كيالمشاورة االلهية لتعي أنبينما نجد  ،اخري 

اذن هناك دور بارز للقواد والعسكريين  الضوء االخضر لقرار قد تم اتخاذه سلفا  .

ا الي كرتناذوهذا االستنتاج اذا اخذنا به ورجعنا ب ،ك الجديد يلعبونه في تحديد المل

تهارقو  أنفربما سببه هو  ،ق. م 690التجاوز الذي حدث في اختيار الملك تهارقو عام 

لملك اسلها رأقائد الجيوش  الكوشي التي  أنفهو ك ، ولاألزقائدا عسكرينا من الطرا ناك

حبث ورد اسم تهارقو  ،في بالد الشام ق.م( لمحاربة االشوريين 690-701شبتاكو )

ش د كوهم الجنود السود الذين قدموا من بالأنووصفوا ب ،وجنوده في الكتاب المقدس 

 (29هم يثيرون الهلع )أنو

 :طقوس التتويج 
ي لتتويج الملك الجديد ولبعد الفراغ من عملية اختيار الملك وهي بمثابة المرحلة األ 

خب لمنتعبارة عن احتفاالت طقسية يقوم فيها العاهل ا ية وهيأنالمرحلة الث أ، تبد

 ،ويج التت تسمي برحالت ،برحالت طويلة الي المراكز الدينية الهامة في شمال المملكة 

لرضا ا علىجل الحصول أمونية الهامة من هدف هذه الرحالت زيارة المعابد األ ناوك

واسطة خابه بتناالملك قد تم  أن الذي يذهب الي ءوتعزيزا لالدعا ،والموافقة من االلهه 

 ذلك علىوقد بايعه الكهنة  ،االله آمون 

لي إصولها أوربما ترجع  ،ت هذه الرحالت معروفة لدي ملوك كوش ناوقد ك  

ة لي طيبإدي الملك تهارقو طقوس التتويج وهو في طريقه أوربما  ،ملوك نبتة االوائل 

 عندما اختير ملكا 

ه قام أنلحكم اقد ذكر لنا في لوح  ،وتمني الذي خلف تهارقو ناالملك ت أنولكن الثابت 

 ، لناسما الي الجنوب من نبتة برفقة جمهرة من ا ناها من مكأبهذه الرحلة التي بد

ه آمون بيأ علىمتأل حبورا حينما وقع بصره او ،لي نبتة حيث معبد آمون نبتة إووصل 

ع ه من تسقيمت مائدأو ،القرابين  ا فخما قدمت فيهأنقام مهرجأثم  ،حسب زعمه  علىرع 

 (30بالمريسة .) ةربعين قلة مملوءأوثالثين ثورا و

هنالك الواح ملكية لها فائدة كبيرة في هذا الصدد حيث  ،وتمني نالوح ت ىضافة الباإل 

ها ءم اثناما يتتفاصيل هذه الرحلة الطقسية واالحتفالية و علىها القت كثير من االضواء أن

ملك وح الهم هذه االلوح : لأو ،داخل المعابد المقصودة بهذه الرحلة  من طقوس تمارس

-328ق.م( نستاستن)362-397يوتف )ق.م( وحرس398-418يركي) -نتي -امون

 ق.م( 308

ما يفصح  أولالملك الجديد  أنملوك كوش بهذا التقليد حيث  أن علىوهنالك دالئل  

حيث يقطن  ،آمون في جبل البركل له عنه بعد اختياره هو رغبته في زيارة معبد اإل
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القيام بهذه الرحلة الطويلة رغما عن  على ،فضال عن اصرار ملوك كوش 46مون نبتة آ

إلرسال جيش  ،يركي  –نتي  -يأنفمثال اضطر الملك ام ،ها لهم لبالصعوبات التي تج

، هذا يغادر مروي . وفي رحلة الي نبتة واالجزاء الشمالية للملكة أنمين طريقه قبل ألت

وقد دخلت جيوشه في صراع مع الصحراويون في المنطقة التي تقع بين نبته والكوة 

هجوم هؤالء  إلى أيضا  ونستاسن ،وكذلك تعرض كل من الملك خرسيوتف

هؤالء الملوك قد اتموا هذه الرحالت وادوا كل الطقوس  أنوالثابت ،الصحراويون

 التقليدية بالمعابد الشمالية.

 ئيسالرن موآها معبد ،أوليج الملكية تتم باربعة معابد هامة جدات رحالت التتوناك

استخدمه اسالفه من حجرة  (بحيث يتسلم الملك تاج المملكة الذىB-500بجبل البركل )

ن وماتوجمونية االخري في ثم بعد ذلك يقوم الملك بزيارة المعابد اآل محراب المعبد

وم دمعبد صنم ابو  أناال ،وم(دم ابو سيتي)صن-تا–ومعبد ثور ،اوبنوس )ارقو(،)الكوة(

لذي ر اه تعرض للدمانقطعت عنه الزيارات الملكية وهجر منذ عهد الملك اسبلتا  ألأن

 (31ق.م) 591الحقته به حملة بسماتيك عام 

ه االل طقس اخراج،ت تؤدي اثناء عملية التتويج في المعابد أنومن الطقوس التي ك

قومون يوك المل ناك أيضا  و،الهبات والهدايا للمعابدمن المعبد وطقس تقديم القرابين و

ديها يؤ ناك ،ها فريدة في نوعها أنة المعابد وترميمها وهنالك شعيرة دينية يبدو نابصي

نا كر لذحيث ،الملك في اطار عملية التتويج وهى اعتكاف الملك في المعبد لعدة ايام 

مون جامتون آته في معبد فسه الطيب اثناء خلون علىه حرم أن،يركي-نوتي–مون آ

، له ا يفعله عن ميعفى اإل أنربعة ايام متواصلة من اجل أ)الكوة( وظل في خلوته يصلى 

يتم  أنجل أظل الناس المرابطون خارج ابواب المعبد المؤصد على الملك يصلون من و

 له.التوافق بين الملك واإل

في عملية تتويج  اواضحا ضورلها ح نااألم الملكية )أم الملك( ك أنوالجدير بالذكر  

استدعاء امهاتهم لحضور ومشاهدة ذلك الحدث على بنها وقد حرص ملوك كوش إ

 تهارقو لملكمثل لوح ا ،وهنالك العديد من اللوحات الملكية التي اكدت لنا هذه الحقيقة 

 مون نتي يركي .آالمني ولوح الملك أنولوح الملك 

اهل ة عالقم تعكس لنا مدي عمق ألتجاه اوهذه الروح الطيبة من قبل ملوك كوش  

 ،مهاتهم أرفوا نسبهم بعفكثير من الملوك قد   ،مع النساء السيما مع امهاتهم   وش ك

ملكة ش المعر ىلعمهاته لسبع اجيال متعاقبة تبرر جلوسه أفمثال الملك اسبلتا ذكر نسب 

 .زيزسأوله عمق العبادة الدينية خاصة لال علىما يدل أنشئ  علىدل  أنوهذا  ،

ه أنحيث  ، ولدولة كوش دولة دينية في المقام األ أنمما سبق يتضح للباحث  

 أن ياعلونحن ندرك ف ،مون آله بعد موافقة اإل إال ينصبوا ملكهم أن هل كوشألاليمكن 

 ،يكون هنالك تفاهم وتنسيق بين الكهنة من ناحية  أنوالبد  ،الموافقة هي موافقة الكهنة 

للملوك  علىالذين لهم ضلع كبير في االختيار الف ،وكبار االداريين  ،كريين والقواد العس

ه ناطريقتة الخاصة وعن امتن علىيعبر  أنالبد للملك المختار  ناك ،من ناحية اخري و

الناس وهذا يتجلي  علىاختياره وجعله ملكا  علىله الذي صدق وجزيل شكره وحمده لإل

والسيما  ،الملك المراكز الدينية في شمال المملكة   في رحالت التتويج التي يزور فيها
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 علىالملك يتكرم  ناوك ،مون آس لالله يئالجبل المقدس )جبل البركل( حيث المعبد الر

بالهدايا والهبات وتقديم القرابين واقامة  ،التي تحظي بتلك الزيارات  ،المعابد الرئيسية 

 (32هذه المعابد.)االحتفاالت واجراء عمليات االصالح والترميم ب

 

 الخاتمة :
ممتد متواصل و السودان شكل العالقة بين مصر و أنمن خالل هذه الدراسة يتتضح 

ي فدائية ت عناهذه العالقه ك أنبالرغم من ’ بعيده بحكم الموقع الجغرافي  نامنذ ازم

ل بشك لكنو االت كثيرة واضحاالتبادل الثقافي بين البلديين في مج ناوقات كثيرة . كأ

ب قاألواسع في المجال الديني . ونالحظ هذا جليا في تبني الملوك الكوشيين لكل ا

بالد  كما عبدت مجموعة من اآللهه المصرية في’ الفرعونية المرتبطة بإآلله آمون 

س حيث ورد ذكر اسماء هذه اآللهه في النصوص الكوشية مثل ايزيس واوزري ،كوش 

لوك الم في النظام السياسي وتعيين اكبير ادور وحورس وغيرها ولقد لعبت هذه اآللهه

 ىلإحيث يقوم ملوك كوش المنتخبين برحالت تتويج طويله ’ وإحتفاالتهم الطقسية 

صول الح المراكز الدينية الهامة في شمال المملكة . والهدف االساسي من هذه الرحلة

 الرضا والموافقة من اآللهه .  على

 

 

 

 :النتائج والتوصيات 

في العصرالحجري  ةيالسودانوأكبر ممثل للثقافات  أولة الشهيناب هي حضار-1

 الحديث 

 زيس .يإوزريس وأعبادة  السودان من مميزات التبادل الثقافي بين مصر و -2

رب  ذاك اإلله آمون )ابواآلله(نآختار النبتيون من جملة اآللهه المعروفة ا -3

 رباب ليكون المعبود الرسمي لدولتهم.ألا

م اعتبارهثلها الكهنة بللسلطة الدينية والتي يم لرئيسات المعابد تمثل المقرناك -4

            يمتلكون الحقائق الدينية .                                       

’ كلهمها معبد آمون في نبتة جبل البرأبر حجم المعابد اآلمونية في نبتة وك -5

                                                 معبد تهارقو .   ’ معبد صنم ابودوم 

        ير وسط المجتمع النبتي .                بنفوذ كب ناتمتعت طبقة الكه -6

مون معبد آ هاأول ’ت رحالت التتويج الملكية تتم بأربعة معابد هامة جدا ناك -7

ي في ية االخرثم يقوم الملك بزيارة المعابد اآلمون’ بجبل البركل   الرئيس

 يتي )صنم ابودوم(.س-جوماتون )الكوه( واينوس )ارقو( ومعبد ثور تا
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