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   الملك في نصوص األهرامميالد حمل ومفهوم
  

  إبراهيم عبد الستار إبراهيم . د••••
  

نـصوص ذات   من ال هي  ١ة القديمة الدولالتي تنتمي إلى عصر   هرام  األنصوص  
فهي تختلـف عـن      .صولها األولى  أُ يتتطلب من الدارس أن يع    التي  ،ةخاصالطبيعة  ال

 الدولـة  وتجلى ظهورها في٢سطىترجع جذورها إلى الدولة الو  التي  كتب العالم اآلخرو  
 تنتهـى وحداتها وأنها ذات نقطة بداية و     بتناسق  خر�، حيث تميزت كتب العالم ا     الحديثة
أما نصوص األهرام فهي مجموعـة مـن   . تسجيلهالغرض من كتابتها أو ؤكد بنهاية ت

منهـا   و ي بل من عدة مصادر مختلفة منها الـدنيو        ؛ستق من مصدر واحد   تالتعاويذ لم ُ  
يتم فهم  ؛ لذا يجب أن     اً مع كالهما أو   ي الطقس ي وكذلك تارة أخرى الجنائز   و ياألسطور
في  مع مراعاة الغرض من استخدامه       همصدرفي سياق أصله و    منها    كل نص  ودراسة

 لمنهجية دراسة نـصوص     اًاسيعتبر ذلك هو أس   و. نصوص األهرام نفسها   صلب سياق 
   . البحثيةهو األساس الذي سوف تعتمد عليه هذة الورقةاألهرام و

  .غة المصرية القديمةل الي فmsimsimsimsi و iwriwriwriwrمعنى : أوال
 فهى .كإسمقديمة طبقا لقاموس برلين كفعل و اللغة المصرية الي فiwr الكلمة اُستخدمت

ـ   ت (ى معن ي لتعط ي كفعل متعد  mستخدم مع حرف الجر   تُ ـ   ت ،   ـحبـل ب  ، ٣)ـحمـل ب
 عن معنى   mالجر  كما عبرت أيضا مع حرف       .٤)ـكون حامل ب  ت،   ـصبح حامل ب  ت(
 وهذا المعنى األخير سوف يسهم كثيراً فـي تفهـم           ٥)يكون مملوء بـ  قمح أو شعير      (

 شغل حيز ما    - إلى جانب معنى الحمل المتعارف عليه      - والتى تعني  iwrمعانى الفعل   
وعلى ذلك تكون نقطة نهاية شغل ) مثل النجوم، النبات(بشئ ما ) مثل السماء، األرض(

  . هى ميالده) مرحلة الحمل(الشئ هذا الحيز بهذا 

                                                           
  . جامعة الفيوم-ثارآل كلية ا-ثار المصريةآلمدرس بقسم ا ••••
 - تتـي  -ونـيس : ظهرت تلك النصوص في إحدى عشر هرما لملوك وملكات الدولة القديمة وهم            -1

بي األول وهما عنخ     إثنتان من زوجات بي    .إيبي و )نفركارع( بيبي الثاني    - مري إن رع   -بيبي األول 
  بتنچ إيبوت الثانية وواد-نيت األولىاس إن بيبي الثانية وبهنو، وثالثة من زوجات بيبي الثاني وهن 

  :أنظر.  في عصر الدولة الوسطى على توابيت مقابر البرشامنذ ظهور كتاب الطريقين -2

Lesko, L. H., The Ancient Egyptian Book of Two Ways, London, 1972.  
3- Wb. I, 56, 1; Faulkner, R. O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1964, p.13; 
Hannig, H., Groβes Handwörterbuch Ägyptisch- Deutsch, Mainz, 1995,S.36; Ägyptisches 
Wörterbuch I. Altes Reich und Erste Zwischenzeit, Mainz, 2003, S.60; Allen, J. P., Middle 
Egyptian, Cambridge, 2000, p.454.  
4- Wb. I, 56, 2-4.  
5- Wb. I, 56, 7.  
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في نصوص عصرالدولة الحديثة وكتب الموتى عن معنى الـسيدة   iwr.tكما عبر لفظ    
 فقد تم استخدامها كفعل بمعنـى       msiأما كلمة   . tA٦الحامل وذلك بإضافة أداة التعريف      

وذلك بإضـافة   ) المولود من، ابن فالن   ( أو كإسم مفعول بمعنى      ٧)تلد ، تضع ، تشكل    (
Substantive   أو Suffixesكما عبر الفعل    . ٨msi       عن ميالد اإلنـسان والحيـوان 
          كمـا اُسـتخدام للتعبيـر عـن اسـتخراج  األحجـار الكريمـة و               . وكذلك الطيور 

 للتعبير عن إعادة ميالد الـشمس، النجـوم،         msiكما اُستخدم الفعل    . ٩)وضع البيض (
  .١٠المعبودات وكذلك الملك المتوفى

  .حمل وميالد الملك في نصوص األهرام: ثانيا
 يخرج عن   ، فهو  معقداً مفهوماًيبدو  الدة الملك في نصوص األهرام      وإن مفهوم حمل و   

ـ   للحمل وينطاق المفهوم الطبيع  msi و iwr عنـه الكلمتـين  عبـرت  ذيالـوالدة ال
ـ لن ا ي الكلمت ذات اتان الكلمتان هن  هو .ا فى اللغة المصرية القديمة    مشتقاتهمو تـم  ن  يلت

وطبقا للمنهجية الموضحة سـالفاً، فـسوف تُنـاقش       . نصوص األهرام  ي ف استخدامهما
الدراسة مفهوم حمل وميالد أو إعادة ميالد الملك فى نصوص األهرام تبعا لطبيعة كل              
نص، تلك النصوص التى لم تغفل مكان وزمان الحمل والـوالدة وكـذلك حيـزه أو                

أو إعادة ميالد الملك في نصوص األهرام       هذا وقد تم التعبير عن حمل وميالد        . حدوده
من خالل بعض المفاهيم األسطورية في مصر القديمة والتي وردت بعض مقتطفاتهـا             
في نصوص األهرام، ومن ثَم يمكن تقسيم حمل وميالد أوإعادة ميالد الملك المتوفى فى 

  : تلك النصوص على النهج التالى
 .إنكار الميالد البشري واألرضي للملك -١
 .الد األول واألزلي للملك قبل خلق الكونالمي -٢
ــوع       -٣ ــراد التاس ــد أف ــك كأح ــطوري للمل ــيالد األس ــل والم                  الحم
 ).المعبود شو أوالمعبود أوزير(
 ).طبقاً لألسطورة األوزيرية(حمل وميالد الملك كحورس ابن أوزير  -٤
 .ميالد الملك كحورس إبن جب -٥
  Daamjw.حمل وميالد الملك كالثعبان من  -٦
 ).إعادة ميالد الملك فى السماء كنجم أوكالقمر(الميالد النجمي للملك  -٧
 )لملك فى السماء كمعبود الشمس رعإعادة ميالد ا( الميالد الشمسي للملك -٨

 

                                                           
6- Wb. I, 56, 8.  
7- Wb. II, 137, 4. 
8- Wb. II, 137, 11; Gardiner, A. H., Egyptian Grammer, 3rd, London, 1973, p.570.  
9- Wb. II, 137, 5-7.  
10- Wb. II, 137, 14-17. 
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    : للملكيإنكار الميالد البشر -١
 في نصوص هرم الملك  للملكيالبشر األولى إلنكار الميالد األرضي ووردت اإلشارة 

قد توالت بعد ذلك في نصوص أهرام ملوك وملكات الدولة القديمة، حيث تتي بسقارة، و
  ١١. إلى أن الملك لم يولد من أبوين بشريين٦٧٥، ٤١٢، ٣٧٤أشارت التعاويذ 

  

  
n it.k ms.y Tw m rmT n mw.t.k ms.ti Tw m rmT 

  .١٢ليس لك أب أنجبك مثل البشر وليس لك أم أنجبتك مثل البشر
ذا اإلنكار للميالد البشري للمك لم يكن مصحوباً بتحديد هوية أي من            وفي البداية فإن ه   

 والتي ظهرت في نـصوص أهـرام        -٣٧٤أبويه غيرالبشريين كما ورد في التعويذة       
 إال أنه قد تمت اإلشارة إلي أم الملك غير البـشرية            -الملوك تتي، بيبي األول، مرنرع    

ملك تتي، بيبي األول، مرنرع،  و التي ظهرت فى نصوص أهرام ال-٤١٢فى التعويذة 
 من التعويذة السابقة المعبودة     )٧٢٩ a-b ( حيث ذكرت الفقرة     -نفركارع والملكة نيت  

 اللتان ظهرتـا فـي      -٧٠٣ و ٦٧٥، وهو نفس ما أكدته التعويذتان       ١٣نخبت كأم للملك  
إال أن ثمة تَغيـر     . ١٤نصوص أهرام الملك بيبي األول، مرنرع، نفركارع والملكة نيت        

د حدث في نصوص هرم الملك بيبي األول وهو تحديد بنوة الملك مـن أب وأم                خر ق آ
 أن األب للملـك     ٤٣٨مـن التعويـذة     ) ٨٠٩ (cغيربشريين؛ حيث ذكـرت الفقـرة       

  .هوالثورالبري العظيم وأن أمه هى العذراء

  
it.k smA wr  mw.t.k Hwn.t 

  .١٥إن أبوك هو الثورالبري العظيم، وأمك هى العذراء
 مقابال -١٧والذى ربما يشير إلى معبود الشمس رع- كأب للملك smA wr١٦ كان وربما
 Sethe في نصوص األهرام فربما تُشير في رأي Hwn.t١٨، أما عن smA.t wr.tلـ 

                                                           
11- Pyr. 659c-d; 728b-c, 2002b-c. 
12- Pyr. 2002b-c.  

  إنما ذكرت ألقابهالفقرة صراحة اسم المعبودة نخبت و هذة ا لم تذكر-13
(smA.t wr.t Hry.t-ib Nxb HD.t afn.t Aw.t  Sw.ty) 

  . العظيمة التى تقطن نخب ذات الرداء األبيض طويلة الريشبرية البقرة الي تعنيوالت
14- Pyr. 2003a-b.  
15- Pyr. 809c.  

 من  c١١٤٥، والفقرة   ٣٠٧ من التعويذة    b٤٨٦، والفقرة   ٤٧٠ من التعويذة    d٩١٣تُشير الفقرة     -16
  smA wr٠ إلى تطابق الملك مع ٥١٠التعويذة 

17- Sethe, K., Kommentar, IV, S.43. 
18- Cf. Pyr.511d. 
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وربما تُشير أيضا بإعتبارها أم للملك في نـصوص         . ١٩إلى نوت أو حتحور أو مافدت     
ت، إيزيس واالتي ورد ذكرهن     يت، سخمت، شسمت  چاألهرام إلى ايوسعاس، نخبت، واد    

 -٢٢٢ كأب للملك ألول مرة فـى التعويـذة   smA wrولقد جاء ذكر . كأمهات للملك
والتي ظهرت في نسخ أهرام الملك ونيس، تتي، بيبي األول، مرنرع، نفركارع والملكة 

باء الملك فهو تارة المعبود رع ومـرات        آ والتى تذكر فى سياق سجعي للفقرات        -نيت

كما جاء ذكر نخبت كأم للملك ألول . ndi ،pndn ،smA wr ،zxn wr، spd٢٠خرى آ
 من التعويـذة    a٣٨٩،  c٣٨٨مرة فى نصوص هرم الملك ونيس حيث تذكر الفقرات          

 - والتي ظهرت فى نصوص أهرام الملك ونيس، تتي، بيبي األول ونفركـارع            -٢٧١
لك ال يجهل أمـه بـل       ومن ثَم فإن الم   . إلى إتحاد الملك مع أمه البقرة البرية العظيمة       

  .٢١يعرفها معرفة اليقين فهى المعبودة نخبت سيدة البيت العظيم الممثل لهيكل الجنوب
  

  

  
i.rx (NN) pn mw.t.f n xm (NN) pn mw.t.f 
HD.t Sps.t wtt Hry.t-ib Nxb nb.t pr wr 

  هذا الملك ال يجهل أمههذا الملك يعرف أمه،
  .٢٢)هيكل الجنوب(  تقطن نخب سيدة البيت العظيمبة التيالمنجإنها البيضاء العظيمة 

وبالرغم من أن النصوص سالفة الذكر قد ذكرت فقط إنكار الميالد البشري للملك مـع               
إال أنها لم تـذكر صـراحة        لهوية والديه وباألخص أمه،    -حيان في بعض األ   -التحديد

حة فى التعويذة   إال أن تلك العملية ذُكرت صرا     ،msi وعملية الميالد    iwrعملية االحمل   
مرنرع ونفركـارع؛ حيـث     فى نصوص أهرام الملك بيبي األول،      التي ظهرت    -٥٥٤

  .٢٣ أن حمل وميالد الملك قد تمت بواسطة المعبودة نخبتa١٣٧٠ذكرت الفقرة 
  
  

                                                           
 فـى  يضد الثعبان الذ Hnw.t wr.t  إلى تطابق الملك مع٣٨٩ من التعويذة c-f٦٨٢تشير الفقرة  -19

 Hnw.t wr.t إلى a٢٠٠٢ ، a٧٢٨بينما أشارت الفقرتين ، لتى تشير هنا إلى المعبودة مافدتالعشب وا

 .إلى كونها نوت أو حتحور Sethe لذلك فقد ذهب  هليوبوليس،يالقاطنة ف
Sethe, Kommentar, III, S.249; Mercer, S.A.B., The Pyramid Texts, II, New York, 1952, p.344. 
20- Pyr. 199a-c-201a-d. 

  : نخبت كأم للملك في أربع فقرات هىكرتذُ 21 -
Pyr. 729a-b; 910a-b; 2003a; 2204a  
22- Pyr. 910a-b.  

   a٣٨٩ ، c٣٨٨نظر فقرات أ -23
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in (NN) pn  sA smA.t Hm.t wr.t  iwr.s  sw  msi.s  sw 

  .به، وهي ولدتههي حبلت . إن هذا الملك هي ابن البقرة البرية العظيمة
ففـي تلـك    .  في السماء، فإن األمر يكون واضحا وجليا       وعند إعادة ميالد الملك يومياً    

إشارة إلي المعبود رع وأمه هـي المعبـودة         ) العظيم (wr يكون أبو الملك هو      الحالة
  .٢٤نوت

  
Dd-mdw (NN) aHa n it.k wr Hms n mw.t.k Nw.t  

  

  وإجلس ألجل أمك نوت)رع(بيك العظيمانهض ألجل أ! ها الملكأي: كلمات تُتلى
 إلي إعادة ميالد الملك مرة    ٢٥ وما يحمله من معاني البعث والقيام      aHaوربما يعبر الفعل    

 ومـا  Hms وربما يعبر الفعل .لذي يرمز إلي شروق الشمس يومياًثانية مع ابيه رع وا
  .يحمله من معاني السكينة إلي فترة الحمل بالملك بواسطة أمه نوت ليالً

  : الميالد األول واألزلي للملك قبل خلق الكون -٢
 والتي ظهرت في نصوص هرمـي الملكـين بيبـي األول            –٤٨٦ة  أشارت التعويذ   

إلي ميالد الملك السابق لخلق الكون من سماء وأرض، حيث ولد الملـك               -ونفركارع
قبـل أن   في لُجة المياه األزلية نون قبل خلق السماء واألرض وقبل أن يخلق الموت و             

  .٢٦تنشأ الفوضى الناجمة عن الصراع بين حورس وست
 

  
 

  
 

  
msi (N) m Nw n xpr.t(i) p.t n xpr.t(i) tA n xpr.t(i) smnti n 
xpr.t(i) Xnn n xpr.t(i) snD pw xpr(y) Hr ir.t @r 

                                                           
24- Pyr.1702a.  

  :عن أفعال البعث والقيام في نصوص األهرام أنظر -25

Rullribó, D., "Solar Ascension and Osirian Raising in The Pyramid Texts Concentrating on the 
Study of the Determinatives", in: OLA 150,2 (2007), pp.1645-1656. 
26- Cf. Griffiths, J. G., The Conflict of Horus and Seth from Egyptian and Classical Sources, 
Oxford, 1960, p. 1.  
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خلق وقبل أن ي  لق السماء، وقبل أن تُخلق األرض،     ولد الملك في نون قبل أن تُخ      
وقبل أن تُخلق الفوضى، وقبل أن يخلق الخوف الحـادث           الذي هو ثابت،   ذلك) الدوام(

  ٢٧.بسبب عين حورس
وعلى ذلك فلقد كان الميالد األزلي للملك في نون قبل خلق الكون شبيها للبزوغ األول               

وبالرغم مـن الظهـور     . sp-tpy٢٩ من نون والذي يمثل الزمن األول        ٢٨للمعبود أتوم 
 األمر  msiاألزلية، إال أن هذا الظهور قد عبر عنه بالفعل          األول للملك في لُجة المياه      

  .الذي يعني وجود منجب للملك وإن كان لم يذكر في هذه الفقرة
 )أوزير شو أو( للملك كأحد أفراد التاسوعيالميالد األسطورالحمل و -٣
  :ميالد الملك كشو -٣-١

 لم تجعـل    ٥٧١ التعويذة   إال أن ،   وبالبرغم من الميالد األزلي للملك قبل خلق الكون       
 فلم تجعل من ميالده نقطة لبداية الكون        -ميالد الملك سابقاً على ميالد كل المعبودات        

كما فعلت متون التوابيت فيما بعد؛ حيث جعلت من ميالده سابقاً علـى وجـود نـون                 
 بل جعلت مكان حمله ووالدته في لُجة المياه األزلية نون وجعلت من ظـالم      - ٣٠نفسه
كما جعلت مولده ألبيه أتوم في إشارة إلي كـون  . ٣١ هو زمان حمله وميالده kkwنون  

  .ميالد الملك هو ميالد المعبود شو طبقاً لنظرية الخلق بإيونو
  

  

  
msi (N) pn in it.f ¦m n xpr.t(i) p.t  n xpr.t(i) tA n xpr.t(i) rmT n 
msy.t(i) nTr.w n xpr.t(i) m(w)t 

                                                           
27- Pyr.1040a-d. 
28- ö Ä Cf. Barta, W.,  Untersuchungen zum G tterkreis der Neunheit, in: M S 28, 1973, p.83f 

  :تطابق الملك مع المعبود أتوم في نصوص األهرام أنظروعن 
Anthes, R., "Der König als Atum in den Pyramidentexten, in: ZÄS 110, (1983), pp.1-9; Miosi, F. 

T., Pharaonic Transformations and Identifications in The Pyramid Texts", in: JSSEA 33, (2006), 
p.140, 142.  

29- Wb. III, 437, 15-16; Urk, 96, 12;15; 97, 6; 10; 13; Hornung, E., Licht und Finsternis in 
äder Vorstellungswelt Alt gyptens, StG 18, 1956, p.73f.  

تذكر الفقرة  ) أكلى لحوم البشر  (المعروفة بإسم تعويذة     من نصوص األهرام و    ٢٧٣تعويذة  ال يف - 30
a-b أن قوة الملك ٣٩٥ wsr وبالرغم من هذه الفقرة ربما تشير . أنجبهيفى األفق مثل أبيه أتوم الذ 

  .إال أنها تؤكد ميالد الملك ألتوم) شو أو أوزير(ميالد الملك كأحد أفراد التاسوع 

خـر،  آلحلول المساء، ظالم العالم ا (ي في قاموس برلين إلي معانتكما ورد kkw أشارت كلمة 31 -
  :أنظر أيضا. Wb. 143, 3-10 )ظالم المقبرة

Hornung, E., "Dunkelheit", in: LÄ I, (1975), 1153-54  
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. خلق األرضوقبل أن تُ قبل ان تُخلق السماء،٣٢يه أتومولد الملك في نون من أب    
  ٣٣.وقبل أن يخلق الموتقبل أن يخلق الناس،وقبل أن تُولد المعبودات،

وحيث أن الملك قد ولد ألتوم فهو يتطابق مع المعبود شو والذي أنجبه أتوم في لُجـة                 
  .kkw ٣٤زليالمياه األزلية وحيث قام األخير بإيقاد الشعلة إلضاءة ظالم نون األ

  

  

 
Dd-mdw it n (¦iti) it n (¦iti) m kkw it n (¦iti) tm m kkw in.n 
n.k (¦iti) ir gs.k sti.f n.k tkA sAy.f sw  

  

يا أبو الملك تتي في الظالم، يا أبو الملك تتي في الظالم، يا أبو الملك تتي : كلمات تُتلى
 لعلـه يـشعل لـك الـشعلة         لقد أحضرت لك الملك تتي إلى جوارك      . أتوم في الظالم  

  .ويحميك
 نـصوص  والتي ظهرت في -٦٦٠ من التعويذة  a١٨٧١،  a-b١٨٧٠وطبقا للفقرات   

 ميالد الملك وطريقة إنجابه مـع       ٣٥ فلقد تَطابق  -هرمي الملكين بيبي األول ونفركارع    
طريقة إنجاب وميالد المعبود شو إبن المعبود األزلي أتوم، فالملـك هـو ابـن أتـوم            

صق من فمهالبكرالذى ب.  
  

  

  
Dd- mdw ^w sA ¦m pw Wsir (N) pn Twt sA wr n tm wtwt.f  iSS.n 
Tw ¦m m r.f  m rn.k n ^w  

لقد .  أنت اإلبن األكبر ألتوم، ابنه البكر٠أوزيرالملك هذا هو شو ابن أتوم    : كلمات تُتلى 
  .بصقك أتوم من فمه بإسمك شو

  :وهنا يجب أن نشير إلى نقطتين هامتين وهما

                                                           
   من متون التوابيت أن المتوفى قد ولد قبل أن يوجد نون نفسه٦٦٠ أشارت تعويذة - 32

CT, VI, sp. 660, p.280-281. 
33- Pyr. 1466b-d; cf. Martinelli, T.,"Geb et Nout dans les texts des Pyramides", in: BSÉG 18, 
(1994), p.74.  

 يتطابق المتوفى مع شو الـذ    إلى   من متون التوابيت حيث أشارت       ٧٦أكدت ذلك أيضا التعويذة      - 34
   kkw .  أضاء ظالم نون

CT, II, sp.76, p. 5-8 
35-  Miosi, in: JSSEA 33, (2006),  p.140. 

   .إسم المعبود لإلشارة إلى تطابق الملك مع هذا المعبود +  m rn.kحيث اُستخدمت شبه الجملة 
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زلي والميالد األسطوري األول للملك فى      �ضرورة أن نُفرق بين مفهوم الميالد ا      : أوال
 عند بداية الخلق وبين مفهوم إعادة ميالد الملك المتوفي يومياً في نون             kkwظالم نون   

ــيالً  ــاً    grHل ــوفى يومي ــك المت ــيالد المل ــادة م ــى إع ــق عل ــث اُطل                        ؛ حي
، وإن كان قد حدث خلط أحيانا بين المفهـومين،  msy.t grH) ٣٦ يالً إعادة الميالد ل(

لى ظالم الكون    إ kkwوحيث تُشير كلمة     في كلتا الحالتين نقطة البداية؛     حيث يمثل نون  
 الفترة الزمنية التي تكرريومياً والتى تُشير إلى grHبينما تُمثل كلمة عندما كان في نون،

  . نهايتها تكون لحظة إعادة ميالده يومياًفترة الحمل بالملك ليالً والتي ب
ضرورة أن نُفرق بين ميالد الملك ألتوم في لُجة المياه األزليـة، وبـين إعـادة                : ثانيا

  . ميالده يومياً من خالل المياه األزلية نون
 فإن الملك المتطابق مع المعبود شو       ٣٧وفي إطار أسطورة الخلق الشمسية لمدينة إيونو      

-aمن لُجة المياة األزلية وارتفع مع أبيه أتوم أو كما تـذكر الفقـرة     إبن اتوم قد بزغ     
cمن نصوص األهـرام  ٢٠٧ )aHa.k  Hr s.wt Niw xpr.k  Hna  it.k  ¦m qA.k  

Hna  it.k  ¦m(والتي ظهرت في نصوص هرمي -٤٨٦وبالرغم من أن التعويذة . ٣٨ 
د أكدت على ميالد الملك ق) ١٠٤٠ a( فى فقرتها -الملكين بيبي األول والملك نفركارع

        زلي في لُجة المياة األزلية نون، إال أنهـا عـادت وذكـرت فـى فقرتهـا                 �األول وا 
)a لد من قبل في مدينة أيونو؛ربما في إشارة إلى أن أيونو تُشير ) ١٠٤١أن الملك قد و

نـة  إلي التل األزلي الذي بزغ عند بداية الخلق من نون طبقا للمـذهب الشمـسي لمدي              
  .٣٩أيونو

  
(N) pw wa  X.t tw aA.t msy.t m-bAH Iwnw  

  
  .٤٠الجسد، عظيم المولد من قبل في إيونو) واحد(هذا الملك هو متحد 

 والتي ظهرت في نصوص هرمي الملكين -٣٠٧وفي عبارات سجعية أشارت التعويذة 
بـو   هى أيونو، وأ    أن أم الملك   a٤٨٣ و c٤٨٢ فى فقراتها    -ونيس والملك بيبي األول   

  .و الملك نفسه هو أيونو وهو نفسه قد ولد فى إيونوالملك هو أيونو،
  

                                                           
36- See. Pyr. 132a-c; 714a.  

 . حاليا عين شمس وباليونانية هليوبوليس- 37
38- Cf. Abou Ghazi, "The First Appearance of Re and his Continuous being as depicted in The 
Pyramid Texts", in: BIFAO 68, (1969), p.47.  

.  إلي خلق شو وتفنوت بواسطة أتوم في أيونو١٢٤٨ a-d  في فقراتها ٥٢٧حيث تُشير التعويذة  39-
  :أنظر ايضا

Clark, R. T. R., Myth and Symbol in Ancient Egypt, London, 1959, p.37ff.    
40

- Pyr. 1041a. 
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mw.t n.t (N) Iwnw  it n  (N) Iwnw (N) Ds.f Iwnw msy m Iwnw  

  

إن الملك نفـسه هـو أيونـو        . إن أبو الملك هو أيونو    . إن أم الملك هى أيونو    
  .المولود في أيونو

  :ميالد الملك كأوزير إعادة -٢-٣
 وبالتحديد في شمال أيونو     -فى نصوص األهرام     تبط ميالد الملك بمدينة إيونو     وقد إر 

كما .  بكونه شو أو أوزير، ومن ثَم بكونه أحد أفراد تاسوع إيونو-٤١حيث منطقة حتبت
كان هذا الحمل والميالد األسطوري للملك كأحد أفراد التاسوع ذو أصـول شمـسية،              

ملك كأبن ألتوم أو خبربوصفه شـوأوكإبن لجـب         فالميالد قد تم بمدينة أيونو ونُعت ال      
بوصفه أوزير، وفي كلتا الحالتين فإن أمه هى المعبودة نوت حيث وصف الملك بأنـه               

، إال ان هـذه األصـول الشمـسية قـد     Twt wr imy ms.w.s٤٢)(العظيم بين أبنائها 
فتُـشير  . امتزجت باألسطورة األوزيرية عندما دخلت األخيرة في نصوص األهـرام         

 والتي ظهرت في نصوص أهرام الملوك تتي، بيبـي األول، مرنـرع         -٣٦٦لتعويذة  ا
 إلى ميالد أوزيـر الملـك مـن خـالل الـسياق             a-b٦٢٦ في فقراتها    –ونفركارع  

  .األسطوري الشمسي

  

  
Dd-mdw wsir (N) aHa Tzi Tw msi.n Tw mw.t.k Nw.t ski.n n.k Gb 
r.k  

رفع نفسك؛ فلقد ولدتك أمك نوت وفتح لك جب         انهض وا ! يا أوزير الملك  : كلمات تُتلى 
  .فمك 

 وبالرغم من أن الفقرات السابقة تتحدث عن إعادة إحياء الملك من رقدة الموت مـن               
إال أنها تشير ايضا إلى إعادة ميالد أوزيرأو بعثـه          43خالل التطابق مع المعبود أوزير    

 c٤٨٣ كما أشارت الفقرة     .وبالتالي تُشير إلى إعادة ميالد أو بعث الملك المتطابق معه         
 عنـدما لـم   iwa it.f Gb والتى تذكر أن الملك هو وريث أبيه جب ٣٠٧من التعويذة 

إلى المعبود ست المتنازع معه ) صنوsnw ( وتُشير كلمة . iwty snw.fيكن له صنو 

                                                           
41-Pyr. 1210a-b. 

  . وهي مقصورة حتحور في هليوبوليس

42-Pyr. 1608b; 1629c; Cf., Breasted, J. H., Development of Religion and Thought in Ancient 
Egypt, London, 1912, p.143; Černy, J., Ancient Egyptian Religion, London, 1952, p.82; Lesko, 
H. L.," Nut", in: OEAE 2, (2001), p.559.  

43- Cf.  Miosi, in: JSSEA 33, (2006), pp.139-156.    
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وإذا . ٤٤على العرش لتؤكد سبق ميالد أوزير عليه قبل أن تنشأ الفوضى بميالد سـت             
ألسطوري للملك المتطابق مع المعبود أوزيركعضو في تاسوع هليوبوليس         كان الميالد ا  

كان ألبويه جب ونوت، فإن الميالد األسطوري للملك كالمعبود شو وكأحد أفراد تاسوع    
  -٦٨٤ من التعويذة ٢٠٥٧هليوبوليس كان ألبيه أتوم وأمه نوت، أو كما أشارت الفقرة 

 إلى كون الملـك     -ول، مرنرع ونفركارع  التى ظهرت فى نسخ أهرام الملوك بيبي األ       
  ٤٥.واحد من أبناء أتوم األربعة من المعبودة نوت

  
(N) pw wa m fdw ipw wnn(.w) ms.w ¦m ms.w Nw.t 

  .هذا الملك هو واحد من هؤالء األربعة الكائنين أبناء أتوم وأبناء نوت
  

 .) لألسطورة األوزيريةطبقاً(بن اوزيرإحمل وميالد الملك كحورس  -٤
 ٤٦ كان إقحام الملك المتوفى في النصوص المتفرقة التي تتناول األسطورة األوزيرية           

مـن   والتي وردت ضمن تعاويذ نصوص األهرام ليظهر تارة كأوزير وتارة كحورس          
ويكمن أسباب الجدل   . المعضالت األساسية والتي القت إختالف بين علماء المصريات       

يفة تلك النـصوص ومـدى إرتباطهـا        بين علماء المصريات في أصل وطبيعة ووظ      
 وبعيدا عن تلك المجادالت والمناقشات، فخالصة القـول أن          ٤٧.وإفادتها للملك المتوفى  

الملك المتوفى يتطابق مع أوزير ليلقي مصير هذا المعبود فيما يخص فقط الحياة بعـد               
خرى لكي يعد جسده بعـد      �الموت والجلوس على عرش أوزير من ناحية، ومن ناحية          

     a١٨٠٤ فـي فقرتهـا      ٦٣٧لموت مثلما ُأعد جسد اوزيـر أو كمـا تذكرالتعويـذة            ا
)apr.ti m ir.w wsir .(   أما تطابق الملك مع حورس ودوره في احـداث األسـطورة

                                                           
44- Te velde, H., Seth, God of Confusion, Leiden, 1967, p.27. 
45- Cf.,  Piankoff, Al.,"The Sky-Goddess Nut and The Night Journey of The Sun", in: JEA 20, 
(1934), p.1. 

  :عن األسطورة األوزيرية إنظر -46
Scharff, A., Die Ausbreitung des Osiriskultes in der Frühzeit und während des Alten Reiches, 
München, 1948; Griffiths, J. G.,"Osiris", in: LÄ IV, 630-631; The Origin of Osiris, MÄS 9, 
(1966); E- Brunner- Traut,"Mythos", in: LÄ IV, 277-78;  Te velde, H., Seth, God of Confusion, 
Leiden, 1967.  

  يري برستيد أن كاتب نصوص األهرام كان يضيف بسرعة وبطريقة ميكانيكية اسم أوزير قبل                - 47
إسم الملك في بداية كل جزء دون ان يكلف نفسة عناء البحث عن إسم الملك داخل هذا الجزء ليسبقه                   

  يربإسم أوز
.Breasted, G. H., Developmenet of Religion and Though in Ancient Egypt, p.150ff.  

بينما يذكر جون جريفث في دراسته عن اصل المعبود أوزير أن الحياة الخالدة لهذا المعبود تعكـس                 
  .تطلعات الملك المتوفى بعد الموت

 Griffiths,  MÄS 9, (1966), p.11.  



 )١٣(عام لآلثاريين العرب  مجلة االتحاد الـــــــــــــــــــــ

  - ١١ -

األوزيرية فال يظهر في نصوص األهرام إال من خالل الحديث عن ميالد حورس بعد              
 على أنه قـد     ٦٠٩ من التعويذة    c١٧٠٣ ، هذا الميالد الذيُ ذكرفي الفقرة     ٤٨وفاة أوزير 

هذا وقد اعتبرت تلك الفقرة ميالد الملك كحـورس طبقـاً لألسـطورة             . خبيت�تم في   
األوزيرية بمثابة الميالد األول للملك في مقابل إعادة ميالده في عالم الغرب بواسـطة              

  .من تلك التعويذة) ١٧٠٢(aأمه نوت والذيُ ذُكر في الفقرة األولى 
  

  
  

ms.n Tw mw.t.k Is.t m Axbit 
  ٤٩.)خميس(خبيت �لقد ولدتك أمك إيزيس في 

  
  

  :بن جبإميالد الملك كحورس  -٥
 تم الحديث عن الملك المتوفى المتطابق مع المعبود حورس كإبن للمعبود جب مرتين             

 والتي ظهرت في نصوص أهرام الملوك       -٤٧٨٥٠في نصوص األهرام خالل التعويذة      
، حيث ذُكـرت عبـارة      d٩٧٧،  ٩٧٣-a في فقراتها    -رعبيبي األول، مرنرع ونفركا   

)it.k Gbكما ورد صراحة في نصوص األهرام أن الملك المتوفى هو . ٥١) أبوك جب
  .حورس ابن جب الذي أنجبه مثلما أنجب المعبود أوزير سيد السلم

  

  

  

 
ii r.f @r A.t.f tp.f xsf Hr.f m it.f Gb (NN) pw sA.k  (NN) pw @r 
msi.n.k 
(NN) pn mi ms.t.k nTr nb mAq.t  

إن الملك هـو    .  وجهه عن أبيه جب   ) باعداً( فوق رأسه، مديراً     ٥٢حورس يأتي وزينته  
  ٥٣.أنت أنجبت هذا الملك مثلما أنجبت المعبود سيد السلم. إبنك، إن الملك هو حورس

                                                           
  .Twt @r sA Wsir) ( بأن الملك المتوفى هو حورس إبن أوزيرa٤٦٦ الفقرة حيث تذكر تذكر -48

49- Pyr. 1703c 
50- Miosi, T.,"Some Aspects of Geb in The Pyramid Texts", in: BES 10, (1989/90), p.103.   

كبـر   بأن الملك المتوفى هو حورس إبن أوزير وهو المعبود اإلبن األ           b٤٦٦كما ذُكر فى الفقرة      -51
   )Twt mtwt Gb (لحتحور بذرة جب

  Wb.1, 1,11: أنظر) Kopfschmuck (بمعنىA.t  عن  -52
53- Pyr . 973a-c-974a. 
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ويتضح من الفقرة السابقة أن الملك يتطابق مع حورس ابن المعبود جب وبالتالي فقـد               
وربما كان حورس المذكور في تلك الفقرة هو حورس         . ٥٤ح شقيق للمعبود أوزير   أصب

 إلى إقامة السلم بواسطة ربـي الملكيـة حـورس           d٩٧١رب الملكية، إذ تُشير الفقرة      
  .وست

  :DaamjwDaamjwDaamjwDaamjwمل وميالد الملك كالثعبان من  ح-٦
 c٦٩٣ الفقـرة    - والتي وردت في نصوص هرم الملك تتي       -٣٩٨  جاء في التعويذة    

وقد ورد اسم جععميو ضمن نـصوص       . Daamjw٥٥أن الملك حمل به وولد بواسطة       ب
، حيث جاء ذكـره بوصـفه أبـو         ٥٦بنصوص األهرام خمس مرات   ) الثعابين(الحماية  

، ٥٧وقد ذهب كال من قـاموس بـرلين       . أبو الثعابين ) األرض(الثعابين كالمعبود جب    
Mercer ٥٨� Sepleers59 � Sethe60 �� رة�ي ُ�����   أن ������ ه� إ����!�د �� وا��

وإذا 56 ه��ا ا34,�)اض 2�3ن ه��ا ��%�+ و1!�0� ���%/           .  ا�رض ا�,+ *()ج &%$� ا����#�"    
?��G ا��آ) أCDE أن ا����B ا��,�����A�ُ +3 #�@ #�?�<: ا�رض �9= ُ����> �3+ ه�;�: �9!��ن،                    

  .وه�ا &� ����9 3+ ا�<!��: I)وج ا����#�" &" ��0ق ا�رض
  

  
iwr(.w) (&iti) (i)n Daamjw  ms(.w) (&iti)  (i)n Daamjw  

  .حبل بتتي بواسطة جععميو، ولد تتي بواسطة جععميو
  : للملكيالميالد النجم -٧
 .عادة ميالد الملك في السماء كنجمإ -٧-١

خرة �عرف مصطلح ا" تطور الفكر والدين في مصر القديمة"عن 61 منذ دراسه برستيد  
ويقسم برسـتيد   . في نصوص األهرام  النجمية ضمن رؤيته عن مصير الملك المتوفى        

 يمثل فيها الملـك  خرة نجمية�خرة السماوية للملك المتوفى فى نصوص األهرام إلى       �ا
خري شمسية تصوره على أنه يرتبط بمعبود الشمس رع أو يصل به �واالمتوفي كنجم، 

                                                           
54- Sethe, Kommentar, IV, S.263f. 
55- Pyr. 693c.   
56- Pyr. 439c, 670a, 671b, 692b, 693c. See also: Hassan, S., Excavations at Giza, vol.VI, part.II, 
Cairo, 1964, p.213.  
57- Wb, V, 535, 14; Meurer, G., Die Feinde des Königs in den Pyramidentexten, OBO 189, 
(2002), Göttingen, p.296.  
58- Mercer, S.A.B., The Pyramid Texts. Translation and Commentary, II, New York, 1952, 
p.338. 
59- Sepleers, L., Traduction, index et vocabulaire des texts des pyramides égyptiennes, 
Bruxelles, 1937, p.406.  
60- Sethe, Kommentar, II, S.217.            
61- Breasted, J. H., Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, London, 1912 
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  - ١٣ -

خـرة  �الحال أن يطابق معبود الشمس نفسه إلى جانب مـا أطلـق عليـه برسـتيد ا                
                              عـــن ٦٣وتعتبـــر دراســـة فـــوكنر المختـــصرة   ٦٢.األوزيريـــة

فضالً عن إشارات برستيد سالفة الـذكر       ) الملك والديانة النجمية في نصوص األهرام     (
وفي دراسـته عـن     . بداية إلى ظهور تلك الفكرة عن المصير النجمي للملك المتوفى         

 تناول رولف كـراوس     ٦٤)ألهرامخر فى نصوص ا   �المفاهيم الفلكية وتصور العالم ا    (
 -sAH -sbA waty-  وكذلك تطابق الملك مع sAH, spd.tمفاهيم عالقة الملك بكل من 

dwA nTr . صير نجماً في نصوص األهرام إذوالحقيقة أن الملك المتوفى ال يتحول أو ي
، وإنما يتطابق الملـك مـع   ٦٥أن نصوص التحول نادراً ما تظهر فى نصوص األهرام       

في الجزء الشمالي من الجانب الشرقي للسماء، والنجوم التـي ال           ٦٦التي ال تُفنى  النجوم  
 sbA أويوصف فقط بأنه نجـم       nxx أو النجم    sHD، وأحيانا يوصف بأنه النجم      ٦٧تتعب

وشُبهت تلك التحركات بظهـور     . ٦٨خر�وذلك خالل تحركاته األفقية فى سماء العالم ا       
يث تسير من الشرق إلى الغرب مثلها مثـل         ومسار النجوم عند الغروب في السماء، ح      

وربما يرتبط الميالد النجمـي     . ٦٩القمر وبعكس مسار الشمس ليالً ومثل مسارها نهاراً       
باألخرة األوزيرية من خالل تطابق الملك المتوفى مع كل من أوزير وأوريون حيـث              

ـ                يالد تلده نوت تارة مع أوزير وتارة مع أوريون، كما يرتبط المـيالد النجمـي والم
وعالوة على ذلك ). السماء(الشمسي من خالل وصف النجوم والشمس بأنهم أبناء نوت 

فإن نصوص األهرام تذكر أن الحمل بالملك كنجم كان ألمه المعبودة سخمت، كما أن               
كما تذكر نصوص األهرام المعبـودة نـوت        . ٧٠إعادة ميالده كنجم كان ألمه شسمتت     

 كأم للملك التي حبلت به كنجم بينما كانت الـ          p.tاء  والتى تُمثل ألوهية السماء أو السم     

                                                           
62-  Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, p.101f.  
63- Faulkner, R. O.,"The King and The Star Religion in The Pyramid Texts", in: JNES 25, 
(1966), pp.153-161.    
64- Krauss, R., Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten, ÄA 
59, Wiesbaden, 1997.  
65- Miosi, in: JSSEA 33, (2006), p.140, 144; Cf., Federn, W.,"The Transformations in The 
Coffin Texts. A new Approach", in: JNES 19,4, (1960), pp.241-57; Buchberger, H., 
Transformation und Transformat. Sargtextstudien, ÄA 52, Wiesbaden 1993.   
66- Faulkner, in: JNES 25, (1966), p.154ff; Miosi, in: JSSEA 33, (2006), p.144. 
67- Miosi, in: JSSEA 33, (2006), p.144; Wells, R. A.,"Astronomy", in: OEAE 1, (2001), p.147. 
68- See: Assmann, J.,"Himmelsaufstieg", in: LÄ II, (1977), 1206-12011; Davies, W. M.,"The 
Ascension-Myth in The Pyramid Texts", in: JNES 36, no.3, (1977) pp.166.  
69- Parker, R.  A., Ancient Egyptian Astronomy, London, 1973, p.2.   
70- Pyr. 262a-b; Sethe, Kommentar, I, p.260f; Lacau, L., La déesse ^smt.t, in: Rec. Trav. 24, 
(1902), p.199f; Newberry, P. E.,  ^sm.t, in: Studies Presented to F. L.L. Griffith, EES, London, 
1932, pl.50.S 
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  - ١٤ -

dwA.t     ــسماء ــة ال ــا إبن ــرام بأنه ــصوص األه ــى ن ــت ف ــي نُعت                        ٧١ والت
)s.msi.n Nw.t sA.t.s dwA.t (هى  
    

  

  
Sn(.w) sAH in dA.t  wab anx(.w) m Ax.t Sn(.w) spd.t  in dA.t  wab 
anx(.w) m Ax.t  Sn(.w) Wnis pn in dA.t  wab anx(.w) m Ax.t 

  
  بواسطة الفجر، فإن األحياء يتطهرون في األفق) أوريون(يحاط ساح ) عندما(
  فإن األحياء يتطهرون في األفق، بواسطة الفجر) سوتيس(يحاط سوبدت)عندما(
  ٧٢.يحاط ونيس هذا بواسطة الفجر، فإن األحياء يتطهرون في األفق) عندما(
  

ارة السابقة أنه عند بزوغ الفجر فإن الشمس الوليدة لم تكن قد إرتفعت             ويتضح من العب  
بعد لكن ظهورها كان مدركاً من الضوء األول الذي ينتشر فى الـسماء مثـل المـاء                 

خر حيـث يحـول ضـوء الـشمس دون          �الصافي حيث تختفي النجوم الواحد تلو ا      
إلى إختفاء النجوم   ٧٤)وق يط - يستدير –يحيط  ( والذي يعني    Sniويشير الفعل   ٧٣.رؤيتها

sAH  ،spd.t                 وكذلك الملك كنجم عند ظهور أول ضوء للفجر ومـن ثَـم فقـد كـان ،
وبـالرغم مـن أن   ). اإلختفـاء ( ى يمثل النجمة المحاطة بدائرة  dA.tمخصص كلمة 

الضوء األول للفجر يطوق ويخفي النجوم إال أنه يعطيها أيضاً إعادة الميالد والبـزوغ              
  ٧٥.من جديد

  
  

 

  
hA (M) iwr Tw p.t Hna sAH msi Tw dA.t Hna sAH 

، والذي يلدك الفجـر مـع سـاح         )أوريون(يا مرنرع الذى حبلت بك السماء مع ساح         
  ).أوريون(

                                                           
71- Pyr.1082b.  
72- Pyr. 151a-c. 
73- Beaux, N., La douat dans les Textes des Pyramides, in: BIFAO 94, (1994), p.3. 
74- Wb. IV, 489-490; Faulkner, A Concise Dictionary, p. 267-68; Gardiner, Egyptian Grammer, 
p.595. 
75- Pyr. 820d-e. 
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  - ١٥ -

ويالَحظ أن كاتب نصوص األهرام قد استخدم صيغة الماضي للتعبيـر عـن الفتـرة               
 استخدم صيغة المضارع    الزمنية للحمل بالملك والتي قد انتهت داخل جسد نوت، بينما         

والملك المتوفى  . للتعبير عن لحظة إعادة ميالد الملك عند ظهور الضوء األول للشمس          
والذى يمثـل مـع   ) أوريون(الذي يصاحب النجم ساح  sbA aAهو ذلك النجم العظيم 

 فـي مقابـل   ٧٦سوبدت مجموعة النجوم التي تشغل الجزء الجنوبي الـشرقي للـسماء    
، حيـث   ٧٧ والتي تشغل الجزء الشمالي من السماء      msxty.wماه  مجموعة النجوم المس  

 وحيث يعاد مـيالده     ٧٨يعبر الملك السماء كنجم مع ساح، ويبحرفى الدوات مع أوزير         
  . كنجم معهما في الجانب الشرقي من السماء

  

  
pr.k m gs iAb.ti n p.t…….. msi.n Tw p.t Hna sAH 

   ٧٩.لقد ولدتك السماء مع ساح....أنت تبزغ فى الجانب الشرقي من السماء

  
  

  
msw.t (NN) pw (m) hrw pn nTr.w n rx (NN) mw.t.f tp.t rx.t.n.f 
 in Nw.t ms.t(i) (NN) pn Hna Wsir 

  
الملك ال يعرف أمه األولـى      ) هذا. (هذا اليوم أيها المعبودات   ) في(إن ميالد هذا الملك     

  ٨٠.ع أوزيرإن نوت هي التي ولدت هذا الملك م. التى عرفته
 ذلـك الـنجم     ٨١وعندما يذهب الملك المتوفى إلى شرق السماء كنجم فهو حورس دات          

وفـى الفقـرات   ٨٢.(r is pw dA.t is sbA is pw wpS.i p.t@(الذى ينيـر الـسماء  

                                                           
76- Behlmer, H.,"Orion", in: LÄ IV, (1982), 609; Cf also. Kozloff, A. P.,"Star-Gazing in Ancient 
Egypt", in: BdÉ 106/4, (1993), p.170f. 
77- Wainwright, G. A.,"A Pair of Constellations", in: Studies Presented to F. L.L. Griffith, EES, 
London, 1932, p.373. 
78- Pyr. 882b-c.  
79- Pyr. 883a; c; cf. Piankoff,  in: JEA 20, (1934), p.1. and cf. Pyr.1527a-c.  
80- Pyr. 1428c-e. 
81- Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, p.133;  Zandee, J., Death 
as an Enemy. According to Ancient Egyptian Conceptions, Leiden, 1960, p.213; Hornung, 
E.,"Horus der Dat", in: LÄ III, (1980), 33. 

 :إنظر.  فهو معبود الشمس كحاكم للدواتAllenوفى رأى 
Allen, J. P., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Atlanta, 2005, p.433. 
82- Pyr. 362a-b. 
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  - ١٦ -

)f١٢٠٦- bوجد وصف أكثر شموالً للملـك  كحـورس دات         ) ١٢٠٧فهـو نجـم    . ي
  .السماء المولود من wADADالصباح، الصقر المقدس، طائر 

  

  
  

  
Smi (NN) pn im ir Ax.t xr Ra dwA nTr @r dA.t bik nTry wADAD 
ms.w p.t 

، حورس دات، الـصقر     ٨٣نجم الصباح )كـ(يذهب هذا الملك هناك إلى األفق لدى رع         
  . المولود من السماءwADADالمقدس، طائر 

  .عادة ميالد الملك في السماء كالقمرإ -٧-٢
؛ حيث يعاد مـيالده  ٨٤) sn pw n (NN) iaH( شقيق القمر وصف الملك المتوفى بأنه

ومن ثَم فإن الملك المتوفى     ، شهريا بوصفه القمر ويكتمل الحمل به في منتصف الشهر        
يمر بكافة األطوار التي يمر بها القمر منذ لحظة مولده ثم إزدياده تدريجياً ليكتمل نموه               

 النصف الثاني مـن الـشهر       في منتصف الشهر ثم تناقصه تدريجيا مرة أخرى خالل        
وهي الدورة التي عبـرت عنهـا       . ليختفي تماماً ليعاود الظهور في بداية الشهر الجديد       

  . بوضوح نصوص األهرام

  
ms(.w) (NN) m Abd iwr(.w) (NN) m nt 

  ٨٥.حبل به في منتصف الشهر) بعد أن(ولد الملك في الشهر، 
  
    :)إعادة ميالد الملك كمعبود الشمس رع (الميالد الشمسي للملك -٨

 السائد لدى كاتبي نصوص األهرام بأن مصيرالملك المتوفى هـو نفـس             كان اإلعتقاد 
، حيث كان الملك المتوفى وطبقاً ألسطورة ميالد الـشمس          ٨٦مصير معبود الشمس رع   
 يمر في صحبة معبود الشمس رع داخل جـسد المعبـودة            ٨٧بواسطة ربة السماء نوت   

                                                           
83- " „ “ " Ä See. Anthes, R., dwA Morgenstern , in: Z S 100, (1983), pp.9-12. 
84- Pyr. 1001b. 
85- Pyr. 1772a. 
86- Pyr. 132a-c; 705c.  
87- Cf., Sethe, K., Urgeschichte und älteste Religion der Ägypter, Leipzig, 1930, p.71; Piankoff, 
in: JEA 20, (1934), p.57; Anthes, R.,"Das Verhältnis des Königs zu Re in den 
Pyramidentexten", in: ZÄS 111, (1984), pp.1-3; Wells, R. A.,"The Mythology of Nut and the 
Birth of Ra", in: SAK 19, (1992), pp.305-321; Wells, R. A.,"Astronomy", in: OEAE 1, (2001), 
p.145.  
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  - ١٧ -

               السماء ليالً، ليولـد معـه أثنـاء الـشروق فـي صـبيحة اليـوم التـالي                  نوت ربة 
)iw nw pn bkA(ومن ثَّم فإن صعود الملك المتوفى إلى السماء هو بمثابة رحلـة  . ٨٨

 ربما في إشارة إلى النجوم      -٨٩العودة إلى المكان الذي يعاد فيه ومنه ميالد المعبودات        
وقد . ٩٠المكان الذي يعاد فيه ومنه ميالد الملك المتوفى        وهو نفس    -أو الملوك األسالف  

تمت اإلشارة إلى هذا المكان في نصوص األهرام على أنه يقع في الجزء الشرقي من               
 الملك المتوفى يذهب إلى الجزء الشرقي مـن          أن a-b١٩٦٠السماء حيث تذكر الفقرة     

  .السماء حيث يحمل به ويولد هناك

  

  
iy.w (NN) r gs iAb n Nw.t iwr.r (NN) im ms.w (NN) im 

  
، حيث يحمل بالملك هناك وحيـث       )السماء(يوتى بالملك إلى الجانب الشرقي من نوت        

  .يولد الملك هناك
وتَصف بعض الفقرات بنصوص األهرام هذا الجانب الشرقي مـن الـسماء باألخـت              

                          حيـــــث يولـــــد الملـــــك و المعبـــــودات    ) األفـــــق(
)DA.f im ir Ax.t ir bw ms.w nTr.w im ms.t.k im Hna.sn (ولـد  ٩١كنجومأو ي 

ويبدو أن المصير النجمي للملك المتوفي قد اختلط بمـصيره          . ٩٢ختيآالملك كحورس   
كما أنه يولـد    . بوصفه نجم الصباح إلى األفق حيث المعبود رع        الشمسي، فهو يذهب  

 الشمس رع والذين يظهرون قبل ظهور نجم الصباح أو يوصف بأنه            كأحد أتباع معبود  
بذرة رع الذي حبل به وولد بواسطته، بكونه ذلك النجم الذي يعبر األخضر العظيم ذلك 

  .٩٣المحيط المائي الذي يقع في الجزء السفلي لجسد ربة السماء نوت
  

  

  
iwr(.w) (NN) m grH msi.f m grH n(y) sw imy-xt Ra tp-aw dwA 
nTr iwr(.w) (NN) m Nw ms(.w) (NN) m Nw 

                                                           
88- See. Pyr.1382f; 1383.  
89- Pyr. 344a-c; 353a-b; 928a-b; 934a-b; 1382d-f; 1383a-b; 1704c-d; 1705b-c; 1706b-c. 
90- Faulkner, in: JNES 36 no.3, (1977), p.166. 
91- Pyr.1704c-d; 1705b-c; 1706b-c. 
92- Pyr.353a. 
93- Cf. Pyr. 802b; 1720c. 
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  - ١٨ -

) ظهـور (هو ولد في الليل، ألنه ينتمي ألتباع رع الذين يسبقون  . حبل بالملك في الليل   
  .٩٤لقد حبل بالملك في نون، لقد ولد الملك في نون. نجم الصباح

  

  

  
iwr(.w) NN  (i)n Ra  msy.f  (i)n Ra (NN) pw mtwt.k  Ra spd.t m 
rn.T pw n @r xnt Ax.w sbA DA(y) wAD-wr  

  
إن الملـك هـو     . ٩٦رع) ألجـل (، هو ولد بواسطة     ٩٥رع) ألجل(حبل بالملك بواسطة    

، الـنجم الـذي     )كنجـوم (حورس متصدر األخـو   : بذرتك يا رع، سوبدت هو إسمك     
  .٩٧في األخضر العظيم) يعبر(يبحر

من الـسماء كمكـان     وبالرغم من أن نصوص األهرام قد جعلت من الجانب الشرقي           
إلعادة ميالد الملك المتوفي، فإن كاتبها لم يجد ثمة تعارض أن يذكر أن عملية الحمـل    

 kkwوالميالد قد تمت في نون ليالً مثلما كان ميالده األول واألزلي قد تم في ظـالم                 
وقد جعلت أيضاً النصوص من الجانب الشرقي لنون مكاناً إلعادة ميالد الملـك             . نون

 حيث يحميه نون من المخلوقات الفوضوية التي لم يقدر لها أن تصاحب رب              المتوفى،
  .الشمس رع في رحلته اليومية

 

  
Dd-mdw ms(.w) (NN) in Nw Hr Dr.t.f iAb.t 

  

J�,*ُ ت�ى: آ��(Mا�� C<� J�E ن�N :>?ا�# B٩٨ُو�> ا���.  
        �$NQ# ص ا�ه�)ام�TN �*�آ �3$(Eَ <03 J3�,ا�� B����# ��Aا� :���E "E �&د   أ��V(3,�)ة ا� �

  .أو ا�%�م M� +�E> ا���!�دة �Nت ر#: ا��M�ء
  

  
(NN) pw ir.t tw n(y).t Ra sDr.t(i) iwr.t(i) ms.t(i) ra-nb 

 
  .١٠٠، ا�,+ A�ُ!� #$� وُ*��> آ� ��م٩٩)*)V>(إن ا���B ه� �E" رع ا�,+ *%�م 

                                                           
94- Pyr.132a-c.  
95- Cf. 1317c.   
96- Cf. 1318a. 
97- Pyr. 1508a-c. 
98- Pyr.1701a. 
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sDr (NN) iwr(y) msy ra-nb 

  .�١٠١)V> ا���A�ُ \�] ،B!� #@ وُ���> آ� ��م
> آ�ن &" ا�b���ت ا�%$�B���� :�a ا��,��TN +3 J3ص ا�ه)ام ه� أن �`�_ �E J��E)ش      �0

رع ��hA= #�" ا���!�دات، وأن �!gغ &" �Nت ا�,+ *�>C ��&�ً� &����� *��> رب ا���c_ رع،               
  .DI "& is١٠٣ل إ?,(>ام ا�داة ١٠٢[�\ �,= ا�,<�#i #�" ا���B ا��,�J3 ورع

  

  
  

Hms.k r.k Hr xnd pw n Ra wD.k mdw n nTr.w n Twt is Ra pri m 
Nw.t mss.t Ra ra-nb ms(.w) (NN) pn ra-nb mi Ra 

  
  mNأ)Bغ &�"                   ) ا���g�!� ي�*`�_ E J�E)ش رع �,hA= #�" ا���!��دات، �B�N [�0� رع ا��

  .١٠٤إن ه�ا ا���B ُ���> ��&�� &�� رع. �Nت ا�,J *�> رع ��&�ً�
  

  

  
msi sw mw.t.f p.t anx(.w) ra-nb mi Ra xa.f Hna.f m iAb Htp.f Hna.f 
m imn.t 

(b5 &�@ 3+ ا��(,Mق، و�(cق &�@ 3+ ا�(c�3 ،�ً�&�� &�� رع �ء [�ً��Mأ&@ ا� C<�* ١٠٥ب.  
 :����hوُ*�!��) ا�imn.t    ����b* \���] ء��Mا��� "��& +��#(bا� ���N�`ا� "��E :0#�M��3+ ا�`����: ا��� 

��b)ب [��\ *�,=       إ���E J��= ا     a١٧٠٣ا��c_ #�> ر[�,$� ا�%$�ر�:، إq أ$N� �c*ُ) 3+ ا�0p)ة          
  .���E: إE�دة ا���Dد

  

  
Dd-mdw msi.n Tw mw.t.k Nw.t m imn.t 

J�,*ُ ت�ت 3+ : آ���N B&أ B*<0> و��)=��E (ب(bا�.  

                                                                                                                                                         
  :أنظر). in der Nachtيف الليل  (sDr الفعل Sethe  ترجم- 99

 Sethe, Kommentar, III, p.277 
100- Pyr. 698d. 
101- Pyr. 705c. 
102- Breasted, Development of Thought and Religion, p.123. 
103- Miosi, in: JSSEA 33, (2006), p.141f, 150. Cf also. Pyr. 1145a (n (NN) is wr sA wr ms.w Nwt). 
104- Pyr. 1688a-c.  
105- Pyr.1835a-b. 
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           ���p��# +�p,h� =�� ص ا�ه)ام�TN �*�أن آ s]D�ُوmsi      Bد ا����D��& دة��Eإ "�E (��!�,�� 
          pح آ�(c* +,ل ا��ا��3 u�!# @�!* �# ،رع _�c&�� رب ا� �د،   ��&�ًDا ا������: [>وث ه�

3+ ا�`�N� ا�V(c+ &" ا��M�ء &���� �c)ق رع 3+ ا�`�N� ا��wbn (      +V(c(3����c� B)ق   
) xai(آ��� أJ��`,� @�N    . ١٠٧إ�J ا�mI ��>ى ا���!��د رع   ) Smi(وه� ��ه�   . ١٠٦&" ا��M�ء 

إ��J ا���!��د رع   ) iw(آ��� أن ا����Q�� B*+    . ١٠٨&�@ 3+ ا�c)ق، و�M,)�5 &�@ �3+ ا��b)ب     
  .١٠٩� ا�����د &" ا��M�ءآ�`� &" ذه

  :ا�����
         Bد ا�����D���& دة���Eد أوإD���&و ����A� ر�T��* x��yو "��h�� i#�Mا����)ض ا��� <���#

&�" آ�*�� �T�Nص    آ: ا��,��TN +3 J3ص ا�ه)ام وآ�� *�Tر آ�*!$� J��E ا�%��A ا�*�+           

                       "��(c�# "���#أ "�& +�yا�ر CدD��& @���E (�hN+ �03> أ��,���و# ،Bد ا����D�& :ز��Q# ا�ه)ام
D���& داتو��������!���� C��03>   . د :�M���� ذات أ���6ل m��N�ص ا�ه��)ام آ�T��N ًا �ن(��{Nو

1�i# آ�*!$� &�Dد ا���D��# Bد ا���!�د أ*�م رأس *�?�ع أ���N، 9= ا?,>رك ا�&�) و����            
&" &��Dدً$�!�� C� D���#د ا���!��د ��� ا4#�" ا�!�h) ����!��د أ*��م، آ��� ���� &�h�ن وز&��ن                    

+ &>�%�: أ����N وا�,�+ ُ*���� ا�,�� ا�ز��+ �0!1� �D�&         :��({%د�N +3 Cن و~D&@ ا�ز�+ أو 3  
 �$# i�)ص     . ا��T�N ��*�ص ا�ه�)ام ���� آ�T%� :�(ا�?<�رة ا�وز� mV(,Iإ �&<%Eو

ا�ه)ام &" &�Dد ا����& B�D���� Dً9د ا���!��د أوز��)&" أ#���@ ا���!��د ��� رب ا�رض            
ة ا�وز�)��: ُ���� &��Dد    I) &" أ��1ار ا�?�<�ر  آو3+ �1ر . وا���!�دة �Nت ر#: ا��M�ء 

  _�gد ا���!�د [�رس إ#" اوز�) &" زو�,@ إ�D��� �ً0#�>& Bا��� . Cر�!,E2# Bُو�> ا��� �آ�
                   ������ x�& ��� ا���!��د i#��>* x�&ا�0>���:، و (T�& +�3 :��hورب ا��� �رس إ#" ��]
 p6�#@ ا�رض وأ#� ا����#�"، # �!]ُ <03�����B وُو��> #�ا?�<: ه��ا ا���!��د p�6�#@ �9!��ن                   

آ�� *��B ا��h3�ر ُ*�!�) �E" رؤ��: آ�*��              . وذ��TN "�y Bص ا��A���T%# :ص ا�ه�)ام      
         Dً���� CدD��& دة��E4 @��,رؤ� "�E ��&أ ،B������ د ا�ولDوا���� ���Aص ا�ه�)ام [���ل ا��T�N
و#��@ ��&��ً� ��A�* <�03رت [��ل آ��ن ا����N B`�= أو آ��N@ ُ�����9 ا���!��د رع �3+ ر[�,�@                          

  ار *��h"ا�����: أو �<�#i ا��0) 3+ أ�1
  
  
  
  
  
  

                                                           
106- Pyr.1465d-e. 
107- Pyr. 1206f. 
108- Pyr. 1835a-b.  
109- Pyr.1029a-b. 
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