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انذالالد انشيضٚخ ٔانذُٛٚخ نزًضٛم انزٛغبٌ فٗ انكزت انغُبئضٚخ
ربِش ِؾّذ ػٍ ٝعؼذهللا
اٌّؼٙذ اٌؼبٌٌٍ ٝغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق (ا٠غٛس) -اإلعىٕذس٠خ

انًهخض
ٓتىاكؿ البحث الدٚٚت الرهزٓة ك الدٓىٓة لظٍكر التاجٓف اٖبٓض كاٖحهر خٛؿ الساعات اٖثىتا عشرفِ

العالـ اٚخر ،كذلؾ هف خٛؿ الكتب الدٓىٓة الهختمفة التِ ظٍرت عمْ هراحؿ تارٓخٓة هتعاقبة،حٓث بدأ

ظٍكرٌا هىذ عصر الدكلة القدٓهة هف خٛؿ ىصكص اٌٖراـ ،أك فِ عصر الدكلة الكسطِ هف خٛؿ
ىصكص التكابٓت ك كتاب الطرقٓف ،أها فْ عصر الدكلة الحدٓثة فٍىاؾ كتب العالـ أخر كٌِ ها تعرؼ

باس ـ الكتب الجىائزٓة هثؿ " آٖهِ دكات  ،الكٍكؼ  ،البقرة السهاكٓة  ،التىفس ك اٖرض ؛ ككتب السهاء
هثؿ كتاب الىٍار كالمٓؿ كىكت كأخٓ انر كتب التعاكٓذ التِ ٓهثمٍا كتاب الهكتِ  ،كسكؼ ٓتعقب الباحث رهزٓة
ظٍكر التاجٓف هف خٛؿ الساعات اٖثىتاعشر سكاء إرتدائٍـ ا٘لًٍ أك ظٍركا عمِ الهراكب التِ تىتقؿ
با٘لًٍ هف ساعة إلِ أخرل هف خٛؿ كتاب آٖهِ دكات الذل ٓعرؼ بإسـ كتاب هاٌك كائف فِ العالـ
اٖخر ،كالذل ٓعتبر أكؿ كتاب كاهؿ بالىصكص ك الصكر ك ٓكضح دكر كؿ إلً فِ العالـ اٖخر ك

اٖحداث الهصاحبة لكؿ ساعةعمِ هراكب العالـ اٖخر ؛ كأٓضان التِ ظٍرت عمِ العٛهات كالرهكز

الهقدسة لٙلًٍ.

الكممات الدالة  :التاج اٖبٓض كالتاج اٖحهر -آٖهْ دكات -كتاب البكابات  -العالـ أخر.
مقدمة
ٓتىاكؿ الباحث فِ ٌذا البحث دكربعض ا٘لًٍ ككظٓفتٍا فِ هىح التاجٓف اٖبٓض ك اٖحهر إلِ ألًٍ
التِ تصاحب قارب الشهس خٛؿ رحمتً فِ العالـ اٖخر  ،كخاصة أف طقسة تقدٓـ التاجٓف تزخر بٍا
الهعابد الهصرٓة حٓث أف هىح ا٘لًٍ لمهمؾ التاجٓف لٓزٓف بٍا رأسً باعتبارٌها تاجا رع  ،ككاف عمِ ا٘لً

إستردٌها فِ العالـ أخر لٓككف لٍها دك انر هكهٛن لدكرٌها فْ الحٓاة الدىٓكٓة(سٓمفِ ككفٓؿ.)2005،

كتكضح هىاظر الساعات اٖثىتاعشر رهزٓة ظٍكر التاجٓف فْ الكتب الجىائزٓة هثؿ كتاب آٖهِ دكات

الذل ٓعرؼ بإسـ كتاب هاٌك كائف فِ العالـ اٖخر( ،)Lesko,2000كالذل ٓعتبر أكؿ كتاب كاهؿ
بالىصكص ك الصكر ك ٓكضح دكر كؿ إلً فِ العالـ اٖخر ك اٖحداث الهصاحبة لكؿ ساعة( (Hornung,
1999
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آليو ترتدى التاجين
اإلليو نيت ترتدى التاجين فى الساعة األولى

هىظر رقـ (ٓ ) 1هثؿ الساعة اٖكلِ هف كتاب اٖهِ دكاكت كتظٍر ا٘لًٍ ىٓت فِ أقصِ الٓهٓف كٌِ
ترتدم هرة التاج اٖحهر ثـ تظٍر هرة أخرل كٌِ ترتدل التاج اٖبٓض (.)Rabinovich, 2005
ٓهثؿ ٌذا الهىظر الساعة اٖكلِ هف ساعات المٓؿ ا٘ثىتاعشرهف كتاب اٖهِ دكات كٓعتبر ٌذا الهىظر
السطر الثالث كٓهثؿ الساعة اٖكلِ بدآة قرف الغرب كىٍآة الظٛـ الداهس كٓظٍر فِ أقصْ ٓهٓف

الهىظر ثٛثة إلٍات اٖكلِ ٌِ ا٘لًٍ  nbt Hwtكالثاىٓة كالثالثة ا٘لًٍ ىٓت()Rabinovich, 2005
اٖكلِ ا٘لًٍ ىٓت ترتدل فكؽ رأسٍا التاج اٖحهر
اٖحهر؛ كخمفٍا أٓضان ا٘لٍة ىٓت

Nt dSrt

كتعرؼ بىٓت ذات التاج

ك ترتدل فكؽ رأسٍا التاج اٖبٓض Nt HDt

كتعرؼ

بىٓت ذات التاج اٖبٓض ك تىحصر هٍهتٍا فِ ٌذي الساعة هف العالـ اٖخر فِ حراسة بكابة سآس" ساك"

؛ كٌِ الهىطقة التِ ٓرحؿ هف خٛلٍا ا٘لً رع لٓعاكد الظٍكر فِ جبؿ شركؽ الشهس حٓث تعتبر بكابة
سآس ٌِ البكابة الشرقٓة لمعالـ اٖخر كالتِ تفصؿ بٓف العالـ اٖخر كالسهاء أل أىٍا الحد الىٍائْ لمظٛـ

الداهس( ، (Hornung 1991كتظٍر ا٘لًٍ ىٓت هرة أخرل لتمعب ىفس الدكر فِ الساعة الحادٓة عشر ك
ٓتشابً ٌذا الدكر هع دكرٌا فِ حٓاي الدىٓا حٓث أىٍا تشؽ الطرٓؽ أهاـ الهمؾ عىد خركجً إلِ الحرب

كتتكلِ حهآتً( هٍراف. )1999،

قارب اإللو رع مزين بالتاجين فى الساعة الثانية)( Rabinovich, 2005
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هىظر رقـ (ٓ )2كضح قارب ا ٘لً رع فِ الساعة الثاىٓة هف كتاب اٖهِ دكاكت ك ٓكجد فْ هقدهة القارب
التاج اٖبٓض ك فْ الهكخرة التاج اٖحهر(( Rabinovich, 2005

ٓظٍر ٌذا القارب فِ الساعة الثاىٓة ك اسـ الساعة الثاىٓة ا٘لًٍ التِ تقكد هركبً عبر الساعة الثاىٓة ٌِ
البارعة فِ حهآة سٓدٌا  ،كىرل فِ هىتصؼ ٌذا القارب تهساح ضخـ؛ كعمِ رأس التهساح ىرل رأس
ا٘لً أكزٓر ،كأهاـ التهساح كخمفً صكلجاىاف هف ىكع

xrp

كٌها صكلجاىا ا٘لً

Wp

 wAwtكاب كاككت " فاتح الطرٓؽ " أحدٌها لمشهاؿ ك أخر لمجىكب ك ٌِ صكرة رهزٓة لحهآة القارب

فِ ٌذي الساعة كهزٓف الهركب بالتاجٓف حٓث هقدهة الهركب هزٓىة بالتاج اٖبٓض كهؤخرة الهركب هزٓىة
بالتاج اٖحهر كتسٓر الهركب عمِ ىٍر العالـ السفمِ كٓعتبر ٌذا القارب جزءان هف قافمة سكاف

 Wr nsكٌِ اسـ الهىطقة التِ ٓعبرٌا ا٘لً فِ الساعة الثاىٓة  ،كٓٛحظ أف سكاف  wrnsقد أعتادكا

عممِ الظ ٛـ ك ٓهكف أف ٓتضح ذلؾ هف خٛؿ رأس ا٘لً الذل تظٍر هف خٛؿ جسـ التهساح  ،كىستطٓع
أف ىقكؿ أف ٌذا التهساح ٌك رهزٓة لمٓؿ ( ، )Assmann, 1995كأف ا٘لً رع ٌك الذم ٓبرز هف جسـ

التهساح لٓبدأ رحمتً عبر المٓؿ حتِ ٓتكج بالتاجٓف اٖحهر ك اٖبٓض). (Rabinovich, 2005
إليات تظير بالتاج األحمر ثم بالتاج األبيض تصفيم النصوص بالمتوجات

%Tnwt

رظٙش ٘ئالء اإلٌٙبد اٌز ٝرظف ُٙإٌظٛص ثبٌّزٛعبد ف ٝاٌغبػخ اٌضبٔ١خ ٚاٌغبػخ اٌؾبد٠خ ػشش،حٓث
ٓتضح فِ السجؿ العمكل هف الهىظر الذل ٓكجد فِ الساعة الثاىٓة إلٍتاف أحدٌها ترتدل التاج اٖحهر

كاٖ خرل ترتدل التاج اٖبٓض كٌِ الساعة التِ تشبً حقكؿ الٓارك كرهزٓة ٌذٓف التاجٓف أىٍـ أكؿ تاجٓف
ٓتـ ارتدائٍـ فِ الساعة الثاىٓة كلذلؾ كصفكا بأكؿ تاج أحهر لمكادل؛ كآضان أكؿ تاج أبٓض فِ الكادم(

السٓد، )1988،حٓث ٓٛحظ فِ اقصِ ٓسار الهىظر ثٛث إلٍات الذٓف حكهكا كادل الهمكؾ كأكؿ ٌذي

ا٘لًٍ ٌْ ا٘لًٍ هاعت الضهاف اٖكؿ لمهركر بسٛـ( (Beinlich,1980كالًٍ التاج اٖبٓض كأخٓ انر إلٍة

التاج اٖحهر الهاىحٓف التاجٓف).(Rabinovich, 2005
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ِٕظش سلُ (٠ )3ظٛس اٌغبػخ اٌضبٔ١خ ِٓ وزبة ِب٘ ٛف ٝاٌؼبٌُ األخشؽ١ش ٠ظٙش ف ٝألظ ٝاٌ١غبس اٌٙبد
ِزٛعبد ثزبط اٌشّبي ٚاٌغٕٛة رـٍك ػٍ ُٙ١إٌظٛص اعُ

 %Tnwtاٌّزٛعبد

)(Hannig,2005

ِٕظش سلُ ( ِٓ )4اٌغغً األٚعؾ ِٓ وزبة اٌجٛاثبد ٛ٠ ٚػؼ أسثغ اٌٙبد ثبٌزبط األث١غ  ُ٘ٚاٌزٓ٠
٠ؼشف ْٛثبٌّزٛعبد()Zeidler, 1999
كٓظٍر ٌؤٚء الهتكجات أٓضان كها ٓتضح هف الهىظر السابؽ فِ الساعة الحادٓة عشر حٓث ٓصكر
الهىظر الخاهس هف السجؿ السفمِ هف كتاب البكابات كجكد أربع إلٍات بتاج الجىكب( )Zeidler, 1999كها

جاء أٓضان عمِ ىفس ٌذا السجؿ السفمِ هف كتاب البكابات آلٍات ترتدل التاج اٖحهر((Hornung, 1976
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ِٕظش سلُ (ّ٠ )5ضً اٌغغً األٚعؾ ِٓ وزبة اٌجٛاثبد ٛ٠ ٚػؼ أسثغ اٌٙبد ثبٌزبط األؽّش
 ُ٘ٚاٌز٠ ٓ٠ؼشف ْٛثبٌّزٛعبد()Zeidler, 1999
ككاف لٍؤٚء ألًٍ الذٓف ٓرتدكف فكؽ ركؤسٍـ التاج اٖحهر دك انر ٌاهان فِ هعاقبة الهذىبٓف كتحدٓد هدل
العقكبة الهكقعة عمٍٓـ فِ العالـ اٖخر،كٓتكافؽ ٌذا الهىظر كعمِ ها جاء فِ السجؿ السفمِ هف كتاب

اٖهِ دكات  ،كٌك ها ٓتضح جمٓان هف الىص التالِ ((Hornung, 1976

wnn .sn m sxr pn ntsn smn

aHaw sxpri rnpwt n irw Tmsw m dwAt
ٓككىكا ٌـ عمِ ٌذي الٍٓئة ٌ،ـ هف ٓحددكدكف هدة الحٓاة كٓشكمكف اٖعكاـ ٖكلئؾ الذٓف ٓستحقكف العقاب

الدهكىكل فِ العالـ أخر.

إليو ترتدى التاج األبيض تعرف باسم %Tnw tp

ِٕظش سلُ ( ِٓ )6اٌغغً األٚعؾ ِٓ وزبة اٌجٛاثبد ٛ٠ ٚػؼ أسثغ اٌ ٗٙثبٌزبط األؽّش ()Zeidler, 1999
ٓظٍر ٌذا الىقش فِ هقبرة الهمكؾ رعهسٓس الثالث  ،رعهسٓس السادس كهقبرة الهمكة

تاكسرت(،(Piankoff,A.,&Rambova,N. 1954كٌك ٓهثؿ السجؿ اٖكسط هف كتاب البكابات حٓث ٓظٍر
أربع إلًٍ ترتدم التاج اٖحهر ٓعرفكف باسـ %Tnw tp
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أل هتكجِ الرأس ( (Hornung,
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 ،1976كٓقثصر دكرٌـ فقط عمِ هىح التاج اٖبٓض إلِ ألًٍ التِ تصاحب ا٘لً رع هف الساعة الحادٓة
عشر إلِ الساعة الثاىٓةعشر(،)Zeidler, 1999كها ٓتضح جمٓان هف خٛؿ الىص التالِ ((Hornung, 1976
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ٌـ ٓككىكا بٍذا الشكؿٌ،ـ ٓضعكف التاج اٖبٓض (عمِ ركؤس) ألًٍ التِ تصاحب ا٘لً رع ٌ ،ـ ٓبقكف
فِ العالـ أخر ٓ ٚتخطكف الباب بٓىها أركاحٍـ تعبر.
إليو ترتدى التاج األحمر تعرف باسم

xnmw

ِٕظش سلُ ( ِٓ )7اٌغغً األٚعؾ ِٓ وزبة اٌجٛاثبد ٛ٠ ٚػؼ أسثغ اٌ ٗٙثبٌزبط األؽّش
()Zeidler, 1999
ٓظٍر ٌذا الهىظر فِ السجؿ اٖكسط هف كتاب البكابات ،كٓهثؿ أربع آلًٍ ٓرتدكف التاج اٖحهر؛ كعرفكا
باسـ

 (Erman.,&Grapow,1926-1930 ( Xnmwأل الخالقكف ،ككاىت هٍهة ٌذي ا٘لًٍ

ٌِ إعادة خمؽ الشهس فِ العالـ أخر( ،(Hornung, 1991كقد كرد ٌذا الىص هصاحبان

لمهىظر)(Hornung,E 1991
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ٓككىكا بٍذي الٍٓئة ،كٓتحدكا ٌـ هع ا٘لع رع كخمقكا ذرٓتً عمِ اٖرض .تعبر أركاحٍـ خمفً بٓىها تبقِ

أجسادٌـ فِ هكاىٍـ(.)Zeidler, 1999

إليو ترتدى التاجين فى الساعة الثالثة

ِٕظش سلُ (ٓ )8ظٍرٌذا الهىظر هف الساعة الثالثة هف ساعات المٓؿ ،كٓكجد فِ كتاب آٖهِ

دكات)(Rabinovich, 2005

ٓظٍرٌذا الهىظر هف الساعة الثالثة هف ساعات المٓؿ ،كٓكجد فِ كتاب آٖهِ دكات حٓث ٓظٍر فِ

أقصِ الٓهٓف هف السجؿ السفمِ أربع إلًٍ ٓرتدكف التاج اٖحهر كفْ أخر الهىظر أربع إلٍة ٓرتدكف التاج
اٖبٓض كٌـ ٓهثمكف ا٘لً أكزٓر كقضاي فِ ٌذي الساعة)(Rabinovich, 2005

إليو ترتدى التاج األحمر فى الساعة ال اربعة
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هىظر رقـ ( )9تهثؿ الساعة الرابعة هف كتاب آٖهِ دكات حٓث ٓظٍر فِ السجؿ العمكل إلًٍ ترتدل التاج
اٖحهر كٌِ صكرة هف صكر ا٘لًٍ ىٓت( السٓد )1988 ،
ىشاٌد فِ الساعة الرابعة هف كتاب آٖهِ دكات كٌِ الساعة التِ تعرؼ باسـ جحٓـ سككر الذم كاف فِ
اٖصؿ اثىت ا عشر ساعة كأختصر إلِ ساعتٓف كتاب هاٌك فِ العالـ اٖخر ،حٓث ٓظٍر فِ السجؿ
العمكل قبؿ هغادرة باب الساعة إلًٍ ترتدل التاج اٖحهر كٌِ صكرة هف صكر ا٘لًٍ ىٓت كاسهٍا فِ ٌذي
الساعة التِ تحرس الذم ٓشرؽ كٌِ الهىكطة بحارسة بكابة الساعة الرابعة كالخاهسة كالمتاف ٓهثٛف فِ

الحقٓقة جباىة هىؼ كدكرٌا ٌىا ٓقتصر عمِ إستقباؿ ا٘لً رع فِ بدآة الساعة الرابعة ( السٓد )1988 ،
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هىظر رقـ (ٓ )10هثؿ الساعة الرابعة هف هف كتاب آٖهِ دكات حٓث ٓظٍر فِ السجؿ اٖكسط إلً ٓرتدم

التاج اٖبٓض )(Rabinovich, 2005

ٓظٍر فِ السجؿ اٖكسط هف كتاب آٖهِ دكات الساعة الرابعة إلً ٓرتدل التاج اٖبٓض ك ٓككف ٌدفً
هساعدة هركب ا٘لً رع بعد عبكري ٌذي الهىطقة الشدٓدة الظمهة  ،ككاف عمِ ٌذا ا٘لً الذم كصؼ

بالحاجب الذم ٓهىح التاج ٌك هىح الحٓاة بعد عبكر ٌذي الساعة)(Rabinovich, 2005

ئنّٓ رشرذٖ انزبع ٍٛفٗ انغبػخ انخبيغخ

211

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019

هىظر رقـ ( ) 11هف الساعة الخاهسةهف كتاب آٖهِ دكات ك ٓظٍر فِ السجؿ العمكم أقصِ الٓسار
عٛهة  nTrك فكقٍا هرة التاج اٖحهر ك هرة أخرل التاج اٖبٓض ( السٓد .)1988،
ٓظٍر ٌذا الهىظر فِ السجؿ العمكم هف الساعة الخاهسة كالتِ تعرؼ بهركز جحٓـ ا٘لً سككر ك تظٍر
فِ أقصِ الٓهٓف إلًٍ فكؽ رأسٍا رٓشة كاسهٍا تمؾ التِ تخمؽ الجسد ك أهاهٍا تسع هف عٛهات اٚلًٍ ك
اهاهٍا عٛهة

ك ٓعمكٌا التاج اٖبٓض

لتككف بٍذا الشكؿ

كٌك الرهز ا٘لٍِ الخاص با٘لً

خبرل(السٓد )1988،الذم ٓككف فِ هقدهة باب الساعة الخاهسة تهشٓان هع كظٓفتً كهظٍ انر لمشهس فْ
الصباح( تشرىِ، )1952،كٓظٍر فِ أخر السجؿ عٛهة كفكقٍا التاج اٖحهر
لتككف بٍذا الشكؿ

)(Gardiner 1973

كٌر الرهز ا٘لٍِ الخاص با٘لً حكر فِ العالـ اٖخر ( السٓد .)1988،

انزبع ٍٛفٗ انغبػخ انغبدعخ

ِٕظش سلُ (ّ٠ )21ضً اإلٌ ٗٙاٌز٠ ٓ٠شرذ ْٚاٌزبع ٓ١ف ٝاٌغبػخ اٌغبدعخ ِٓ وزبة األِٝ
دٚاد(Rabinovich, 2005

ِٕظش سلُ ( )23هىظر تفصٓمْ هف الساعة السادسة فِ السطر العمكل هف كتاب هاٌك فِ العالـ اٖخر
)(Rabinovich, 2005

هىظر تفصٓمْ هف السطر العمكل هف كتاب هاٌك فِ العالـ اٖخر حٓث ٓظٍر تسعة هف ألًٍ ٓهثمكف
حاشٓة أكزٓر كٌـ جالسكف عمِ عركش خفٓة  ٚتراٌا العٓف الهجردة ك ٓظٍر أحدٌـ بالتاج اٖحهر كاٖخر

بالتاج اٖبٓض)(Rabinovich, 2005
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ِٕظش سلُ ( )24هىظر تفصٓمْ هف الساعة السادسة فِ السطر العمكل هف كتاب هاٌك فِ العالـ اٖخر

((Rabinovich, 2005

ٓكضح ٌذا الهىظر هف الساعة السادسة فِ السطر العمكل هف كتاب هاٌك فِ العالـ اٖخر
تسعة آلًٍ أخرٓف ك ٓظٍركف فِ صكرة سكاكٓف ٓعمكٌا رهز الحكا كٌِ العصا الهعقكفة ك فكقٍا تاجٓف

هصر العمٓا ك السفمِ )(Rabinovich, 2005

ِٕظش سلُ ( )25هىظر تفصٓمْ هف الساعة السادسة فِ السجؿ اٖكسط هف كتاب هاٌك فِ العالـ اٖخر

((Rabinovich, 2005

ٓظٍر فِ السجؿ اٖكسط هف الساعة السادسة هف كتاب آٖهِ دكات ٓظٍر أربع هجهكعات هف

الهؤهٓاءات كؿ هجهكعة أربع إلًٍ الهجهكعة اٖكلِ تتككف هف أربع هؤهٓاءات لهمكؾ هصر العمٓا
ك الهجهكعة الثاىٓة أربع هؤهٓاكات هف الهكتِ الهبركرٓف
هؤهٓاكات لهمكؾ هصر السفمِ

كالهجهكعة الثالثة أربع

ك الهجهكعة الرابعة ك تتككف هف أربع هؤهٓاكات هف اٖركاح

 ،ككاف لٍؤٚء ا٘لًٍ دك انر ٌاهان فِ بعث ا٘لً أكزٓر فِ ٌذي الساعة حٓث هركب ا٘لً رع
الهتكفِ

Iwf

أبكصٓر(السٓد )1988،

ٓستهر فِ إبحاري ىحك الشهاؿ ك ٓصؿ إلِ الدلتا حٓث أضرحة ا٘لً أكزٓر فِ
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إليو ترتدى التاج المزدوج فى الساعة السابعة

هىظر رقـ ( )16هف السجؿ العمكل لمساعة السابعة هف كتاب اٖهِ دكات( السٓد)1988،
ىرم فِ ٌذا الهىظر هف الساعة السابعة ثٛثة صقكر ٓحهمكف التاج الهزدكج  %xmtyكٌذي الصقكر تهثؿ
أركاح اٖحٓاء .
ئنّٓ رشرذٖ انزبع ٍٛفٗ انغبػخ انضبيُخ

هىظر

رقـ

ٓرتدٓف

التاج

( )17لكبشٓف
اٖحهر ك التاج

اٖبٓض

هف

السجؿ اٖكسط
هف

الثاهىة هف كتاب اٖهِ دكات ( السٓد)1988،
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ٓظٍر فِ السجؿ اٖكسط أربعة هف الكباش أكلٍـ ٓحهؿ عمِ رأسً قرص الشهس ك الثاىِ ٓحهؿ تاج
الجىكب ك الثالث ٓحهؿ تاج الشهاؿ كالرابع ٓحهؿ عمِ رأسً رٓشتٓف كتمؾ الكباش  ٚتهثؿ أركاح أكزٓر كها
ٌِ العادة كلكىٍا تهثؿ اشكاؿ ا٘لً تاىتف &A tnn

( اٌغ١ذ )2988،

ئنّٓ رشرذ٘ انزبع ٍٛفٗ انغبػخ انؼبششح

هىظر رقـ (ٓ )18هثؿ الساعة العاشرة هف كتاب اٖهِ دكاكت حٓث ٓظٍر فْ أقصْ ٓسار السجؿ العمكل

طفآف هرة ٓرتدل الطفؿ التاج اٖبٓض ك هرة أخرل التاج اٖحهر ؛ ك السجؿ اٖكسط إلٍتاف أحدٌها ترتدل

التاج اٖبٓض ك اٖخرل التاج اٖحهر( السٓد )1988،
ٓظٍر فِ السجؿ العمكم هف الساعة العاشرة إلٍتاف عمِ شكؿ طفمتٓف صغٓرتٓف جالستاف عمِ عركش
هخفٓة إحداٌها اسهٍا تاج الشهاؿ كاٖخرل تاج الجىكب حٓث ٓككىكا فِ استقباؿ هٓٛد الشهس  ،كفِ

السطر اٖكسط ىشاٌد هركب ا٘لً تبحر إلِ الجىكب ك ىرل الصقر اٖسكد ٓ #nty Hrytقؼ عمِ
جسـ ثعباف ضخـ لً رأسٓف رأس تتجً ىحك الشهاؿ ك ٓعمكٌا تاج الشهاؿ كرأس تتجً ىحك الجىكب ٓعمكٌا
تاج الجىكب ،كلً أربع أرجؿ اثىتاف هىٍها تتجً ىحك الشهاؿ ك اثىتاف ىحك الجىكب ،كعمِ جاىبْ الثعباف

إلٍتاف اٖكلِ تمبس تاج الجىكب كلقبت بتمؾ التِ تشرؼ عمِ الكتؼ كالثاىٓة ترتدل تاج الشهاؿ كلقبت

با٘لًٍ الص ٓادة ىٓت ،كالثعباف كهعً الصقر الذل عمِ ظٍري ك ا٘لٍتاف ٓهثمكف دائرة هف دكائر أبراج

السهاء ككظٓفة ٌذي الدائرة ٌِ التِ تسبؽ قرص الشهس كتسٓر أهاهً أثىاء ٌذي الساعة إلِ أف تشرؽ

الشهس( السٓد.)1988،
إليو ترتدى التاجين فى الساعة الحادية عشر و الثانية عشر
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هىظر رقـ (ٓ ) 19هثؿ الساعة الحادٓة عشر هف كتاب اٖهِ دكات حٓث ٓظٍر فْ أقصِ الٓسار هف
السجؿ العمكل إلً براس هزدكج ٓرتدل التاجٓف؛ كفِ السجؿ اٖكسط فِ أقصِ الٓهٓف أربع إلٍات أكؿ

إثىتاف ٓرتدٓف التاج اٖبٓض ثـ ٓمٍٓـ إثىتاف ٓرتدٓف التاج الحهر)(Hannig,2005

حٓث ٓظٍر فِ السجؿ العمكل إلً ذك رأس هزدكج ٓعرؼ بإسـ

 apr Hr nb Dtأل

هزخرؼ الكجً سٓد اٖبدٓة (، (Hannig,2005كٓظٍر برأسٓف بشرتٓف بٓىٍها قرص الشهس  ،كٓظٍر التاج
اٖحهرفِ الرأس الٓسرل ،كالتاج اٖبٓض فِ الرأس الٓهىِ  ،ك ٓهسؾ بٓدي الٓهىِ عٛهة  anxكالٓد

الٓسرل عٛهة  . )Hornung, 1977) wAsكتعبر فكرة أزدكاجٓة الرأس بالتاجٓف تجسٓدان لمفكر العقائدم عىد
الهصرم القدٓـ( (Hornung &Others.,2005حٓث ٓعبر عف قرص الشهس فِ حالة التكقؼ التاـ aHa

( (Hannig,2005الذم ٓتـ فْ هىتصؼ المٓؿ كالىٍار حٓث ٓتـ فٍٓها ٌزٓهة الثعباف عابب عف طرٓؽ إلً

الشهس ((Reidy, 2010كعبر قرص الشهس بٓف التاجٓف عمِ حركة الشهس كرحمتٍا فِ اٖفؽ الشرقِ
كالغربِ لمسهاء()Zandee,1992

216

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019

كتظٍر ا٘لًٍ ىٓت هرة أخرل لتمعب ىفس الدكر الذم لعبتً فِ الساعة اٖكلِ كلكف ٌذي الهرة فِ الساعة
الحادٓة عشر

ِٕظش سلُ (ِٕ )12ظش رفظ ِٓ ٍٟ١إٌّظش اٌغبثك اٌغغً األٚعؾ حٓث ٓظٍرفِ أقصِ الٓهٓف أربع إلٍات
أكؿ إثىتاف ٓرتدٓف التاج اٖبٓض ثـ ٓمٍٓـ إثىتاف ٓرتدٓف التاج الحهر((Hannig,2005

ؽ١ش ٠ظٙش ٘زا إٌّظش اٌزّ٠ ٞضً اإلٌ١ٔ ٗٙذ ثبٌزبع ٓ١األث١غ  ٚاألؽّش ف ٝوزبة األِ ٝدٚاد اٌغبػخ
اٌؾبد٠خ ػشش ٚٚ،سد ػٍ ٝاٌغغً األٚعؾ ؽ١ش أْ اإلٌ ٗٙاأل ٌٝٚرؼشف ثبعُ
ٔ١ذ اٌّخظجخ  ٚاٌضبٔ١خ ثٕفظ اٌزبط األث١غ

 Nt TAitأٜ

ٚ Nt HDtرؼٕ١ٔ ٟذ راد اٌزبط األث١غ ٚاٌضبٌضخ

 Nt dSrtا١ٔ ٜذ راد اٌزبط األؽّشٚ،األخ١شح ثبٌزبط األؽّش
ثبٌزبط األؽّش
 Wsirأ١ٔ ٜذ أٚص٠ش (ٚ،)Hornung, 1987لذ ٚسد ٘زا إٌض اٌّظبؽت ٌٍّٕظش())Hornung,1963
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٘زا اإلٌٗ ٠ذػ ُ٘ٛثبعّبئ( ُٙصُ ) رٕفغٛا ػٕذ عّبػ ُٙطٛرٗ ٠ ُ٘،ؾّ ْٛاٌجٛاثخ اٌّمذعخ ٌغب٠ظ .د ْٚسإ٠خ
ٚد ْٚادسان (ثشىً)غ١ش ِؼشٚف.
ؽ١ش ٔالؽق ف ٝاٌؼبٌُ ا٢خش ٚعٛد اٌٙزٚ ٓ١اؽذح رشرذ ٜاٌزبط األث١غ  ٚاٌشداء اٌؾبثه  ٚرؼشف ثبعُ
إٌّزّ١خ اٌ ٝاٌغشة

 Imnttأ ٞإٌّزّ١خ اٌ ٝاٌغشة ٚ ،األخش ٞرشرذٔ ٜفظ اٌشداء اٌؾبثه ٌٚىٓ

فٛق سأعٙب اٌزبط األؽّش  ٚرؼشف ثبعُ

%Ayt
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ؽبسط اٌجٛاثخ اٌؾبد٠خ ػشش ٠ٚؼشف ثبعُ
أدِ١خ ٠شرذ ْٚاٌزبط األث١غ ٚاٌزبط األؽّش)( Zeidler, 1999

، %bxtyثبإلػبفخ اٌ ٝآٌ ٗٙأخش ٜثبشىبي

هىظر رقـ (ٓ )21ظٍر فِ السجؿ اٖكسط هف كتاب البكابات حارس البكابة الحادٓة عشر ثـ ا٘لًٍ ىٓت
هتقدهة بالتاج اٖحهر ثـ هرة أخرل بالتاج اٖبٓض)( Zeidler, 1999

الخاتمة
 -2تعتبر ا٘لًٍ ىٓت هف ا٘لٍات التِ أرتدت التاج اٖحهر فِ العالـ اٖخر ك ظٍرت فِ كتاب اٖهِ
دكاكت فِ الساعة اٖكلِ كٌِ ترتدل فكؽ رأسٍا التاج اٖحهر Nt dSrt
التاج اٖحهر؛ كظٍرت أٓضان كفكؽ رأسٍا التاج اٖبٓض

Nt HDt

كتعرؼ بىٓت ذات
كتعرؼ بىٓت ذات التاج

اٖبٓض ك تىحصر هٍهتٍا فِ ٌذي الساعة هف العالـ اٖخر فِ حراسة بكابة سآس.

ٓ -2ظٍر فِ الساعة الثاىٓة قارب هزٓف هف اٖهاـ بالتاجٓف حٓث هقدهة الهركب هزٓىة بالتاج اٖبٓض
كهؤخرة الهركب هزٓىة بالتاج اٖحهر ك تسٓر الهركب عمِ ىٍر العالـ السفمِ ك ٓعتبر ٌذا القارب جزءان هف
قافمة سكاف

Wr ns

كٌِ اسـ الهىطقة التِ ٓعبرٌا ا٘لً فِ الساعة الثاىٓة  ،ك ٓٛحظ أف

سكاف  wrnsقد أعتادكا عممِ الظٛـ ك ٓهكف أف ٓتضح ذلؾ هف خٛؿ رأس ا٘لً الذل تظٍر هف خٛؿ
جسـ التهساح  ،كىستطٓع أف ىقكؿ أف ٌذا التهساح ٌك رهزٓة لمٓؿ كأف ا٘لً رع ٌك الذم ٓبرز هف جسـ
.

التهساح لٓبدأ رحمتً عبر المٓؿ حتِ ٓتكج بالتاجٓف اٖحهر ك اٖبٓض
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 -3تظٍر فِ الساعتٓف الثاىٓة كالحادٓة عشر إلٍات ترتدم التاجٓف اٖحهر كاٖبٓض تصفٍـ الىصكص
بالهتكجات

 %Tnwtككاف ا٘لٍات الذٓف ٓرتدكف التاج اٖحهر دك انر فِ هعاقبة الهذىبٓف كتحدٓد

هدة العقكبة الهكقعة عمٍٓـ.

 -4تظٍر فِ الساعة الثاىٓة إلٍتاف أحدٌها ترتدل التاج اٖحهر ك اٖخرل ترتدل التاج اٖبٓض كرهزٓة
ٌذٓف التاجٓف أى ٍـ أكؿ تاجٓف ٓتـ ارتدائٍـ فِ الساعة الثاىٓة كلذلؾ كصفكا بأكؿ تاج أحهر كأبٓض لمكادل.
ككاف لٍؤٚء ألًٍ الذٓف ٓرتدكف فكؽ ركؤسٍـ التاج اٖحهر دك انر ٌاهان فِ هعاقبة الهذىبٓف كتحدٓد هدل

العقكبة الهكقعة عمٍٓـ فِ العالـ اٖخر

 -5كاف ٌىاؾ إلًٍ ترتدل التاج اٖحهر عرفكا باسـ

 Xnmwأل الخالقكف  ،ككاىت هٍهة

ٌذي ا٘لًٍ ٌِ إعادة خمؽ الشهس فِ العالـ أخر ك ظٍركا فِ الساعة الثاىٓة ك الحادٓة عشر.

ٓ -6ظٍر فِ الساعة الرابعة أربع إلًٍ ٓرتدكف التاج اٖحهر ك كذلؾ أربع إلٍة ٓرتدكف التاج اٖبٓض كٌـ
ٓهثمكف ا٘لً أكزٓر كقضاي فِ ٌذي الساعة ،كذلؾ ظٍر فِ ٌذي الساعة إلً بتاج أبٓض ك ٓككف ٌدفً

هساعدة هركب ا٘لً رع بعد عبكري ٌذي الهىطقة الشدٓدة الظمهة  ،ككاف عمِ ٌذا ا٘لً الذم كصؼ

بالحاجب الذم ٓهىح التاج ٌك هىح الحٓاة بعد عبكر ٌذي الساعة،ك قبؿ هغادرة باب الساعة تظٍ ارلًٍ
ترتدل التاج اٖحهر كٌِ صكرة هف صكر ا٘لًٍ ىٓت كاسهٍا فِ ٌذي الساعة التِ تحرس الذم ٓشرؽ
كٌِ الهىكطة بحارسة بكابة الساعة الرابعة كالخاهسة كالمتاف ٓهثٛف فِ الحقٓقة جباىة هىؼ.

ٓ -7ظٍر الساعة الخاهسة كالتِ تعرؼ بهركز جحٓـ ا٘لً سككر ك تظٍر فِ أقصِ الٓهٓف إلًٍ فكؽ
رأسٍا رٓشة كاسهٍا تمؾ التِ تخمؽ الجسد ك أهاهٍا تسع هف عٛهات اٚلًٍ ك اهاهٍا عٛهة ك ٓعمكٌا
التاج اٖبٓض

لتككف بٍذا الشكؿ

كٌك الرهز ا٘لٍِ الخاص با٘لً خبرل الذم ٓككف فِ هقدهة باب

الساعة الخاهسة تهشٓان هع كظٓفتً كهظٍ انر لمشهس فْ الصباح،كٓظٍر فِ أخر السجؿ عٛهة كفكقٍا
التاج اٖحهر

تككف بٍذا الشكؿ كٌر الرهز ا٘لٍِ الخاص با٘لً حكر فِ العالـ اٖخر.

ٓ -8ظٍر فِ الساعة السادسة تسعة آلًٍ صكرة سكاكٓف ٓعمكٌا رهز الحكا كٌِ العصا الهعقكفة ك فكقٍا
تاجٓف هصر العمٓا ك السفمِ ،ككذلؾ ٓظٍر أربع هجهكعات هف الهؤهٓاءات كؿ هجهكعة أربع إلًٍ

الهجهكعة اٖكلِ تتككف هف أربع هؤهٓاءات لهمكؾ هصر العمٓا
هؤهٓاكات هف الهكتِ الهبركرٓف

ك الهجهكعة الثاىٓة أربع

كالهجهكعة الثالثة أربع هؤهٓاكات لهمكؾ هصر السفمِ
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ك الهجهكعة الرابعة ك تتككف هف أربع هؤهٓاكات هف اٖركاح
ٌاهان فِ بعث ا٘لً أكزٓر فِ ٌذي الساعة.

 ،ككاف لٍؤٚء ا٘لًٍ دك انر

 -9ظٍر فِ الساعة السابعة ثٛثة صقكر ٓحهمكف التاج الهزدكج  %xmtyكٌذي الصقكر تهثؿ أركاح
اٖحٓاء.

 -10ظٍر فِ الساعة الثاهىة أربعة هف الكباش أكلٍـ ٓحهؿ عمِ رأسً قرص الشهس ك الثاىِ ٓحهؿ تاج
الجىكب ك الثالث ٓحهؿ تاج الشهاؿ كالرابع ٓحهؿ عمِ رأسً رٓشتٓف كتمؾ الكباش  ٚتهثؿ أركاح أكزٓر كها
ٌِ العادة كلكىٍا تهثؿ اشكاؿ ا٘لً تاىتف.
ٓ -11ظٍر فِ العاشرة إلٍتاف عمِ شكؿ طفمتٓف صغٓرتٓف جالستاف عمِ عركش هخفٓة إحداٌها اسهٍا
تاج الشهاؿ ك اٖخرل تاج الجىكب حٓث ٓككىكا فِ استقباؿ هٓٛد .
ٓ -21ظٍر فِ الساعة الحادٓة عشر إلً ذك رأس هزدكج ٓعرؼ بإسـ

apr Hr nb Dt

أل هزخرؼ الكجً سٓد اٖبدٓة ،كٓظٍر برأسٓف بشرتٓف بٓىٍها قرص الشهس ،كٓظٍر التاج اٖحهرفِ

الرأس الٓسرل ،كالتاج اٖبٓض فِ الرأس الٓهىِ  ،ك ٓهسؾ بٓدي الٓهىِ عٛهة  anxكالٓد الٓسرل عٛهة
.
wAs
 -23كاف ٌىاؾ إلًٍ ترتدل التاج اٖبٓض تعرؼ باسـ

%Tnw tp

أل هتكجِ

الرأس كٓقثصر دكرٌـ فقط عمِ هىح التاج اٖبٓض إلِ ألًٍ التِ تصاحب ا٘لً رع هف الساعة الحادٓة
عشر إلِ الساعة الثاىٓةعشر.

٠ -24ؼزجش ِٕؼ اٌزبع ٓ١ف ٟوزبة األِ ٝدٚاٚد ٌّغبػذح اٌٍّٛن اٌّزٛف ٓ١١خالي سؽٍز ُٙاٌّغبئ١خ ػجش
اٌغّبء وّششذٌ ٓ٠إلٌٗ سعٚ ،رؼزجش اإلٌ ٗٙاٌز ٝرؾًّ اٌزبع ٓ١ف ٝوزبة األ ّٝ٠دٚاٚد ثّضبثخ ِشافٓ١
ِٚغبػذ ٓ٠إلٌٗ اٌشّظ.
ِٕ -25ؼ اٌزبع ٓ١ف ٝوزبة اٌجٛاثبد ٌٍٍّٛن اٌّزٛف ٓ١١وبْ اٌغشع ِٕٙب اٌّغبػذح ف ٝأؽ١بء اٌّزٛفِ ٝشح
أخش ٜف ٝاٌؼبٌُ األخش ثؼذ ػجٛس اٌجٛاثخ اٌز ٝرؾشط وً عبػخ ِٕٙب اٌٙب ِ،ضٍّب ٠جؾش اٌٗ اٌشّظ ثؼذ دخٌٗٛ
اٌؼبٌُ اٌغفٍ ٝاٌ ٝأْ ٠ششق ِٓ عذ٠ذ ف ٝاألفك اٌششلٌٍ ٝغّبء
انًشاعغ
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