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 لص امل

على اختبلؼ ثقافاهتا؛ فقد كافة يُعد السحر إرثاً بشرياً عاماً ظهر عند اٞتماعات البشرية البدائية  
لذا عمد إذل اسًتضائها,  ,ر اإلنساف على األرض شعور بوجود قوى خفية ذات قدرات عظيمةرافق ظهو 

 ومن ىنا بدأت معرفتو بالسحر لتفسَت الظواىر ا١تختلفة, ومواجهة تردي الظروؼ احمليطة. ويُفًتض أف
زاؿ ىذا اإلرث تأثَت السحر كلما ارتقى اإلنساف سّلم ا١تدنية واتسع أفق العلم بُت يديو, ولكن ال ي يضعف

القدمي كامنًا يف نفوس الكثَت من البشر بأشكاؿ متفاوتة من القوة والضعف, ولعل أبرز األمثلة لتداوؿ 
حيث تكاملت العناصر البلزمة الزدىاره رٝتياً  ,السحر على نطاؽ واسع يف العادل القدمي ظهر يف مصر

 وشعبياً.
 قوى خفية. -مصر القددية -السحر كلمات مفتاحية:

Magic during the Ancient Egypt 

Abstract: 

   Magic is a human legacy in general, existed in all primitive human 

communities regardless of cultural differences. The appearance of human 

being on the face of the earth was accompanied of a feeling of existing 

hidden powers with great capabilities, thus, man worked towards pleasing it, 

and from that point on began to acquire the knowledge of magic for 

explaining the different phenomena and to help him face the difficult 

surrounding circumstances. The effect of magic is supposed to grow weaker 

as human being advanced in science and in civilization, but this ancient 

legacy continued and still exist in the souls of a great number of human 
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beings in different forms of strength. The most obvious example concerning 

using magic in a large scale in the ancient world, is Egypt because of the 

availability of all of its elements wither it be official or public for its flushing. 

  

Keywords: Magic, ancient Egypt, hidden powers. 
 

كاف للسحر مكانة مهمة يف عقائد ا١تصريُت قددياً؛ فقد أدى دوراً فعااًل ومؤثراً يف حياة كافة طبقات اجملتمع 
من الفبلح البسيط إذل أعلى سلطة يف الدولة؛ حيث استخدمو ٦تثلو اإلدارة ا١تركزية ضد األعداء ا٠تطرين 

سحر ا١تتداوؿ بُت اآل٢تة اليت استخدمت واألمراء األجانب, كما أف ا١تيثولوجيا ا١تصرية تزخر بقصص ال
التمائم والتعاويذ ليكوف لبعضها سطوة ونفوذ على البعض اآلخر. أما أبرز أنواع السحر وأكثرىا شيوعاً بُت 
العامة يف مصر القددية فهو السحر الوقائي الذي يهدؼ إذل طرد األرواح الشريرة, ودفع خطر اٟتيوانات 

ص من األمراض, واالنتقاـ من األعداء, وٕتّنب العُت ا١تؤذية, ووقاية ا١توتى من ا١تفًتسة أو الضارة, والتخل
شر الشياطُت يف العادل السفلي. وبالتارل ال تبدو أمهية السحر عند ا١تصري القدمي يف ذاتو أو ٠تاصية ّتوىره 

 بل يف ا٢تدؼ أو الغاية ا١ترجوة من وراء االستعانة بو.   

مرة بصورة مباشرة يف القرآف الكػرمي ْتػوارل  59السحر فقد ورد اٞتذر )س ح ر( ال ٣تاؿ إلنكار وجود و    
سػورة, بينمػػا ٘تػػت اإلشػػارة إليػػو بصػػورة رػػَت مباشػرة ١تػػرة واحػػدة بصػػيغة النفػػث يف العقػػد يف سػػورة الفلػػق,  25

يف ورالبػػاً مػػا كػػاف يتمحػػور حػػوؿ تكػػذيب األنبيػػاء والرسػػل واهتػػامهم بالسػػحر. لقػػد ورد ذكػػر سػػحرة فرعػػوف 
 ﴿ خييػل إليػػو مػػن سػػحرىم أ﴾ػػا تسػػعى : وكػػاف مػػن نػوع الشػػعوذة بػػدليل قولػػو تعػػاذل ,مػػرة 15القػرآف الكػػرمي 

(. وقبػل الولػوج يف ىػذا ا١توضػوع البػد مػن وقفػة للتمييػز 73-72, ص2004سورة طػو )شػعباف, 65اآلية 
زؿ علػى األنبيػاء دعمػاً فا١تعجزة من لػدف   سػبحانو وتعػاذل دوف كسػب أو عمػل, تتنػ وا١تعجزة؛بُت السحر 

وأف ألق عصاؾ فلما رآىا هتتز كأ﴾ا جاف وذل مدبراً ودل ﴿: تعاذل٢تم يف مواجهة تكذيب أقوامهم بدليل قولو 
سورة القصص, بينما السػحر ُيكتسػب بػالتعّلم  31 اآلية اآلمنُت يعقب يا موسى اقبل وال ٗتف إنك من 

سػػػورة البقػػرة , ﴿ إنػػػو 101وف النػػػاس السػػحر  اآليػػة بػػدليل قولػػو عػػػز وجػػل ﴿ولكػػن الشػػػياطُت كفػػروا يعلمػػ
 (.59, ص2004سورة طو )شعباف,  70لكبَتكم الذي علمكم السحر  اآلية 
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يف الوقت الذي كاف فيو اإلنساف قادراً على استخداـ عقلو يف ا١تبلحظة والتجربة واالستنتاج مػع ظػواىر و    
رة حيػػػاة النباتػػػات ا١تختلفػػػة خػػػبلؿ ا١تواسػػػم, عػػػدة كتغػػػَّت وتقلػػػب حػػػاالت اٞتػػػو, وحػػػدوث الفيضػػػانات, ودو 

والكسور واٞتروح واإلصابات ورَتىا من اٟتاالت والظواىر فإنو وقف عاجزاً أماـ ظواىر أخرى دل يتسٌت لو 
تفسػػػػَتىا كػػػػالزالزؿ, والرعػػػػود, وتفشػػػػي األوببػػػػة فػػػػافًتض ٢تػػػػا أسػػػػباباً خفيػػػػة, وظلػػػػت عا١تػػػػاً مغلقػػػػاً مبنيػػػػاً علػػػػى 

التجرييب أو ا١تنطقي, ومن ىنا إتو إذل معاٞتتها بوحي من معتقداتو لػذلك ارتقػى  التكهنات ال على الربىاف
فيما يتعلق بػالظواىر الواضػحة أو اٞتليػة ليبػدأ منهػا تكػّوف العلػم, بينمػا توقػف عنػد الظػواىر الغامضػة لًتتػبط 

ة السػتحواذ قػوى لديو ٔتا ديكن أف نسميو السحر الذي برز ١تساعدة اإلنساف يف التخلص مػن اآلثػار السػلبي
 (.  10, ص2015شريرة عليو والعمل على طردىا )حيِت, 

 (Definition of Magic) تعريف السحر
ورد تعريػػف السػػحر يف ا١تصػػباح ا١تنػػَت بأنػػو إخػػراج الباطػػل يف صػػورة اٟتػػق, ويقػػاؿ سػػحره بكبلمػػو اسػػتمالو    

برقتػػو وحسػػن تركيبػػو, ولفػػع سػػحر يف ُعػػرؼ الشػػرع ٥تػػتص بكػػل أمػػر خُيفػػى سػػببو ويُتخيػػل علػػى رػػَت حقيقتػػو 
وإذا أُطلػػػق ُذـ  طػػػو ةسػػػور  65اآليػػػة  ﴿ خُييػػػل إليػػػو مػػػن سػػػحرىم أ﴾ػػػا تسػػػعى  وجيػػػري ٣تػػػرى التمويػػػو وا٠تػػػداع

فاعلو, وقد ُيستعمل مقيداً فيما دُيػدح وحُيمػد ٨تػو قولػو إف مػن البيػاف لسػحرا أي أف بعػض البيػاف سػحر ألف 
شػػكل ويكشػف عػػن حقيقتػو ْتسػػن بيانػو فيسػػتميل القلػول كمػػا ُتسػتماؿ بالسػػحر 

ُ
صػاحبو يوضػػل الشػيء ا١ت

 (.162, ص 2003)ا١تقري, 
لسحر بأنو األخذة وكل ما لطف مأخذه ودؽ فهو سحر, والساحر العادل أما ٥تتار الصحاح فقد عّرؼ ا   

سػػػورة  153اآليػػػة  ﴿ إمنػػػا أنػػػت مػػػن ا١تسػػػّحرين  وسػػػحره أي خدعػػػو, وسػػػحره تسػػػحَتاً مثلػػػو قػػػوؿ   تعػػػاذل
(. وقد جاء تعريف السحر يف دائرة ا١تعارؼ الربيطانية بأنو 289-288, ص ص 1988الشعراء )الرازي, 
نشػاط يُعتقػد أنػو يػؤثر يف أو علػى األحػداث اإلنسػانية أو الطبيعيػة مػن خػبلؿ الوصػوؿ إذل القيػاـ بطقػأ أو 

قوة روحية خارجية فيما وراء ٣تاؿ النشػاط اإلنسػا , ويُعػد اٞتػوىر لعديػد األنظمػة الدينيػة واألسػاس ألرلػب 
اجتماعيػة (. ويُعػد السػحر ظػاىرة Encyclopedia. 1979. Vol. 6. p483الثقافػات البدائيػة )

وثقافية ُوجدت يف ٚتيع األماكن ويف كػل األزمنػة مػع اخػتبلؼ يف درجػة األمهيػة, وىػو ينتشػر بشػكل خػاص 
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خػػػػبلؿ مراحػػػػل االنتقػػػػاؿ والتغػػػػَتات االجتماعيػػػػة السػػػػريعة ٔتعػػػػٌت حػػػػُت تصػػػػبل عبلقػػػػات الصػػػػراع والنزاعػػػػات 
 .Encyclopedia.  1979الشخصػية أكثػر أمهيػة مػن تلػك العبلقػات التقليديػة أوقػات االسػتقرار )

Vol. II. pp298-299.) 
وىي كلمة فارسية تعٍت بشكل عاـ العلػم واٟتكمػة,  Magسحر( مشتق من كلمة ) Magicإف لفع    

وىي تدؿ على معاٍف ٥تتلفة ومعتقدات وطقوس تفًتض التحكم رَت العلمي من ِقبل قوى خارقة وكامنػة يف 
اً السػحر معنػاه صػرؼ الشػيء عػن حقيقتػو أو صػورتو (. إذ207, ص2015العادل لصاحل اإلنسػاف )ريفيػَت,
 ,أو ىػو ا٠تيػاؿ احملػض, ويُطلػق علػى ذلػك يف كثػَت مػن األحيػاف  التخييػل  ,إذل شػيء آخػر ٥تػالف للحقيقػة

(. إف كػل 116, ص2016وىو ادعاء السيطرة على الكائنات أو على الطبيعػة بوسػائل خارقػة )سػورولن, 
فػػػوؽ مسػػػتوى تفكػػػَته وتفسػػػَته ويُثػػػَت دىشػػػتو يُوصػػػف بأنػػػو سػػػحر مػػػا يتجػػػاوز نطػػػاؽ ٤تسوسػػػات اإلنسػػػاف وي

(. والسحر ىو نظػاـ مػن األفعػاؿ القائمػة علػى االعتقػاد بالفاعليػة الفوريػة لػبعض 139, ص2001)نعمة, 
التصرفات اليت يُقصد منها خلق النتائج ا١تطلوبة, أو ىو ٤تاولة مػن اإلنسػاف لػًتويض الطبيعػة واآلخػرين تبعػاً 

, 2015دتػػػػػو, أو ٤تاولػػػػػة السػػػػػيطرة علػػػػػى القػػػػػوى احمليطػػػػػة بػػػػػو بواسػػػػػطة ٦تارسػػػػػات معينػػػػػة )حيػػػػػِت, ١تشػػػػػيبتو وإرا
(. ويُعػػد السػػحر صػػورة مػػن صػػور ىػػذياف عقػػل اإلنسػػاف أو انعكاسػػاً للشػػهوات واألحقػػاد واألحػػبلـ 106ص

كػن (. وإٚتػااًل دي240, ص2015والرربات ا١تكبوتة والتعبَت عػن البػؤس والقسػوة وا٠تػوؼ والكػره )ريفيػَت, 
بػػأف الغايػػة األساسػػية للسػػحر تكمػػن يف الوصػػوؿ إذل نتيجػػة دل يتيسػػر ٖتقيقهػػا بوسػػائل أخػػرى عاديػػة  :القػػوؿ

 (.   378, ص1999)كونج, 
ومنهػا إف مصطلل السحر واسع تندرج ٖتتو عديد التصنيفات للتمييز بُت ا١تظاىر ا١تختلفػة الػيت ظهػر  ػا    

 (: 45-43, ص1998)ا١تاجدي, 
 ى أساس ا١تمارسة العملية: إجيايب / سليب.تصنيف السحر عل 
 .تصنيف السحر على أساس اجتماعي: خصوصي / عمومي 
   .)تصنيف السحر على أساس فائدتو: نافع )أبيض( / ضار )أسود 
 .تصنيف السحر على أساس النية أو القصد: تلقائي / إرادي 
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وقػػددياً دل يكػػن ٙتػػة تقسػػيمات ٤تػػددة للسػػحر وإمنػػا ىػػو إمػػا سػػحر خػػَّت يهػػدؼ إذل ٖتقيػػق شػػيء مررػػول,    
سحر ضار يهدؼ إذل إٟتاؽ األذى بأشخاص  ويندرج ٖتتو السحر الوقائي لتجنب شيء رَت مررول. وإما

 معينُت, فضبًل عن الشعوذة والدجل.
النفسػي يُعػد أساسػاً لغالبيػة  العبلجػي/ ا١تضػاد للتمػائم/ إف السحر الوقائي الذي يتضمن السحر اٟتػامي/   

(. إف 380-378, ص ص1999اليت كشفت عنها التنقيبات األثرية ٔتصر )كونج,  ,النصوص السحرية
بنفسػو أو بااللتجػاء إذل  –انػو ديكنػو  ,قػوة االجتماعيػة العتقػاد ا١تػؤمن بػومػن ال اً نوعػكسبو أاإلدياف بالسحر 
األمػر الػذي خيلصػو مػن القلػق, وىػذا علػى  ,فرض إرادتو على تلك القوى اليت ٖتيط بو -وسيط ىو الساحر

( الػػػػيت تػػػػدفع الشػػػػخص إذل القيػػػػاـ بػػػػبعض اٟتركػػػػات Ritualismمػػػػا يبػػػػدو ىػػػػو أسػػػػاس النزعػػػػة الطقسػػػػية )
بعمػػل مػػا لتخفيػػف تػػوتر األعصػػال. وكمػػا يُقػػاس السػػحر  أو الػػتلّفع بػػبعض العبػػارات عنػػد القيػػاـ ,التلقائيػػة

مػع فػارؽ  ,بدوافعو يُقاس أيضاً بنتائجو؛ ذلك أف السحر يف العادل القدمي ىو ٔتثابة القانوف يف العصػر اٟتػارل
مهػػم وىػػو أف السػػحر اعتمػػد علػػى الرعػػب مػػن األرواح وا٠تػػوؼ مػػن اجملهػػوؿ يف حػػُت يػػركن القػػانوف اليػػـو إذل 

. وإذا كانػػت القواعػػد والثوابػػت الػػيت سػػّنها يف الغالػػب حكمػػاء القبيلػػة بنػػاًء علػػى خػػرباهتم الػػوعي االجتمػػاعي
وٕتار م وأيضاً مصاٟتهم تنطوي يف بعض جوانبها على أضػرار تفػوؽ نفعهػا فػإف السػبب يف ذلػك قػد يرجػع 

رباىػُت الدالػة وبػُت العلػم الػذي تتغػَت أسسػو بطػرح ال ؛وىػو جامػد ال يقبػل التغيػَت-السحر إذل فارؽ آخر بُت
ف الفكػر السػحري يرتكػز بشػكل عػاـ علػى رؤيتػو إ(, وديكػن القػوؿ 21, ص1999و٧تي, على خطبو )رليػ

 (. 394, ص1999للعادل كمجاؿ تتجابو فيو عناصر متصارعة هتدد النظاـ العاـ للكوف )كونج, 
 (: 29, ص2014بدأين مها )فرايزر, يقـو السحر على م   

أي أنػو يسػتطيع ٖتقيػق  ,الساحر يُعطى األثر الػذي يرربػو ٔتجػرد تقليػدهمبدأ التشابو, ويوحي بأف  -1
ألف قانوف التشابو يقضي بأف ا١تعلوؿ يشبو العلة, وديكن تسمية  ,ىدفو عن طريق احملاكاة والتقليد

 السحر الذي يعتمد على مبدأ التشابو بسحر التجانأ أو احملاكاة.
يسػتطيع السػاحر أف يفعػل بشػخص مػا كػل مػا يفعلػو بشػيء مبدأ االتصاؿ, وبناًء على ىذا ا١تبػدأ  -2

 أو قبلمة أظافر.  ,أو خصلة شعر ,كجزء من ثيال  ,مادي يتعلق بذلك الشخص
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 , التعويذة, وتفصيلها كالتارل: الساحر, الطقأ ة:أركاف السحر: ثبلث

 (Magician or Magicians) الساحر أو السحرة 
لذلك يتم ترشيحهم منذ  ,ف الكثَت من ا١تؤىلُتإبل  ,دل تكن ٦تارسة السحر متاحة ١تن يشاء   

الطفولة بناء على مزايا تظهر فيهم أو من حو٢تم؛ كأف يكوف أحدىم من سبللة ساحر, أو أف تقًتف 
اض اليت  أفبلؾ مناسبة ساعة ميبلده, أو أف حيمل عبلمة ما ّتسده, أو أف يكوف ُمصابًا بأحد األمر 

اخل. وكاف ىذا الشخص يتلقى تربية خاصة ويتم , كالصرع وا٢تستَتيا  ,كانوا يسمو﴾ا باألمراض ا١تقدسة
(, وعليو أف يتعّلم اٟتكمة أواًل وإال جلب لنفسو 16, ص1999عزلو وٖتديد عبلقاتو )رليو٧تي, 
خاصة ُيسمو﴾ا (. لقد كاف للسحرة يف مصر القددية مدارس 135ولغَته ا١تتاعب )جاؾ, د.ت, ص

الذي  ,(Thoth) (1) ٖتوت( ويقولوف أ﴾ا ٖتت رعاية اإللو pr-anxعنخ -بيوت اٟتياة )بر
ّتعل تلك ا١تدارس  ا١تلوؾ يفتخروفيعتقدوف أنو أوؿ من وضع للسحر كتبو العلمية وطبلٝتو, وكاف 

كاف يلقب نفسو   ٖتت رعايتهم ويشملو﴾ا بعنايتهم, وقد بلغ من تعظيم الفرعوف للسحر والسحرة أنو
(. وعادًة ما يكوف بيت اٟتياة ُملحق ٔتعبد وىو عبارة عن مكاف 81, ص2008برئيسهم )جيار, 

٤ُتاط بسور وبكل جهة من السور بوابة, يتوسط ا١تكاف فناء ُمغطى بالرمل, ووسط الفناء خيمة  ا 
اليت ُخصص بعضها ( يف شكل جسد ٤تّنط, وحوؿ الفناء تصطف ا١تبا  Osiris) (2)٘تثاؿ أوزيريأ

(, وأشهر بيوت 70إليواء الطلبة والبعض اآلخر للدراسة والتدريب ونسخ الكتب )جاؾ, د.ت, ص
اٟتياة ٔتصر القددية ظهرت بصفة خاصة يف ٦تفيأ وابيدوس والعمارنة وأٜتيم وقفط وأسنا وأدفو حيث 

ة بتدريأ النصوص الطبية ا١تعابد الكربى, واليت اٟتق بكل منها بيت حياة خاص بو يقـو فيو الكهن
ا١تقدسة, ومناقشة القضايا الفلسفية والدينية, وكذا الطبية واألدبية, وإعداد اٞتداوؿ الفلكية, وٖترير 
القراطيأ ا١تستخدمة يف تأدية الطقوس والشعائر اليومية واليت يتم حفظها يف ا١تعبد لتكوف يف متناوؿ 

                                                 
 (.     84, ص2000( ٖتوت, إلو الكتابة, وا١تختص ْتماية الكتبة, و٥تًتع العلـو والفنوف )لوكر,(1
 (.72, ص 1996( أوزيريأ, إلو العادل السفلي, وىو اإللو ا١تمثل ٠تصب األرض والنباتات )بوزنر, وآخروف, (2
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(, فضبًل عن وجود Book of The Dad)( 3) ا١تتعّبدين, ونسخ آالؼ النسخ من كتال ا١توتى
 .Sanueronأصحال الفنوف والرسـو والزخارؼ ا١تقدسة لرسم ا١تناظر وتصويرىا وترميم اٞتدراف )

2011. pp135-136.) 
 (4)إف أىم مراحل تعّلم السحر ىي ا١ترحلة اليت يبدأ فيها طالب السحر اقتناء ٘تائم ىليوبوليأ   
(Helioplis),  وىذا يعٍت أف معلمو صار يعًتؼ بو وبقدراتو, وتُنسب تلك التمائم إذل مدينة

خاصة علـو السحر يف مصر القددية, وبعد فًتة من التدريب خيضع  ,مدينة العلـو ا١تقدسة ,ىليوبولأ
الطالب ألوؿ امتحاف لتحديد مدى استيعابو وفهمو ١تا تلقاه من علـو السحر؛ حيث يكلفو معلمو 

ية خطرة, وعليو أف يفعل ذلك بثبات وشجاعة ُمظهرًا ما لديو من قدرات سحرية )جاؾ, بًتويض ح
(. وبعد إ٘تاـ دراستو يتحصل الطالب على شهادة بالنبوغ والتفوؽ بعد اختباره 52,47د.ت, ص ص

(, وىو Sharhb-أماـ الفرعوف الذي يُقر لو بالكفاءة ويصَت من حقو اٟتصوؿ على لقب )شرحب
ن أمت االطبلع على الكتب اإل٢تية. وكاف ا١تصريوف جيعلوف علـو السحر يف مصاؼ العلـو لقب دُينل ١ت
ويدرجو﴾ا مع العلـو األولية كالطب والبياف واٟتكمة, وحيفظوف كتبو يف دور الكتب ا١تلكية  ,ا١تقدسة

 ا١تشيدة با١تعابد. 
وتأذف لو  ,عًتؼ بو اٟتكومةكاف السحرة يف مصر القددية ينقسموف إذل نوعُت؛ أحدمها قانو  ت    

ٔتباشرة عملو, وأرلبهم من أبناء األمراء ٦تن تلقوا تدريبات طويلة على تطهَت النفأ, ومقاومة 
الشهوات, واالمتناع عن ا١تلذات, واالنزواء عن العادل يف خلوات خاصة لتصفو مداركهم, فضبًل عما 

رَت القانونيُت فهم الذين ال تتوفر فيهم  أخذوه عن أساتذهتم من فنوف السحر ا١تختلفة, أما السحرة

                                                 
اليت تساعد صاحبها على اجتياز عقبات العبور ( كتال ا١توتى, عبارة عن لفائف من الربدي تتضمن ٣تموعة من التعاويذ (3

إذل اآلخرة, و٘تنحو السبلمة يف العادل السفلي, اشتهر باسم كتال ا٠تروج يف النهار, وقد جرت العادة على إيداع نسخة منو 
)بوزنر,وآخروف, يف تابوت ا١تتوىف الغٍت أو بُت طيات أربطة موميائو, وقد ُعثر على الكثَت من مناذجو يف ا١تقابر الفرعونية 

 (.  281, ص1996
اليونا ,  Onومنها اُشتق اسم أوف  Iouno( ىيلوبوليأ, مدينة الشمأ, وكانت ُتسمى يف اللغة ا١تصرية القددية إيونو (4

 (. 271, ص2001وىي تقع مشاؿ شرؽ القاىرة قرل مدينة ٦تفيأ )ڤَتنوس, يويوت, 
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أرلب الشروط السابق ذكرىا, وال تعًتؼ  م اٟتكومة وتعاقبهم إذا باشروا أعما٢تم دوف تصريل 
(, ويف بعض اٟتاالت كاف السحرة ديثُلوف للمحاكمة 85-81, ص ص 2008)جيار, رينر, 

ومن ذلك على سبيل ا١تثاؿ ٤تاكمة  ويواجهوف عقوبات قاسية إذا ما ثبت ٦تارستهم للسحر األسود؛
ؽ.ـ فيما ُعرؼ ٔتؤامرة 1166-1198السحرة الذين اشًتكوا يف التآمر على الفرعوف رمسيأ الثالث 

اٟترمي حيث مت إعداـ بعض السحرة, بينما انتحر البعض اآلخر قبل تنفيذ اٟتكم, وكاف أولبك السحرة 
لشمع كتبوا عليها تعاويذ لشل أعضاء من ٘تثلهم قد أمدوا حرمي الفرعوف بكتابات سحرية وُدمى من ا
-(, ولعل عقوبة اإلعداـ ىنا 270, ص1999وذلك لتسهيل تنفيذ ا١تؤامرة ضد الفرعوف )ا١تاجدي, 
دل تكن جملرد ٦تارسة السحر وإمنا لكوف اٞتـر يرقى  -وىي أقصى ما ديكن أف حُيكم بو على أي متهم

 على اٟتكم. إذل مستوى ا٠تيانة العظمى أو االنقبلل 
يقـو ا١تعتقد السحري على اإلدياف بأف شخصية الساحر تنطوي على وجود قوة مقدسة ٘تكنو من    

(, وٙتة قواعد البد من اتباعها 37, ص1998السيطرة على العادل ا٠تارجي والتحكم فيو )ا١تاجدي, 
-1567عند ٦تارسة السحر, وقد وردت بعض تلك القواعد يف مدونات مقابر ملوؾ الدولة اٟتديثة 

ثوبًا جديداً, وينتعل حذاء ؽ.ـ ومنها: أنو جيب على الساحر أف يغتسل ٔتاء النيل, ويرتدي 1085
, ويدىن جسده بالزيوت العطرية ا١تقدسة, وأف حيمل بيده مبخرة تفوح منها رائحة البخور, وأف أبيض

 (5)اعتصغَتة من ملل النطروف, وأف يرسم على لسانو صورة م اً يضع يف فمو ووراء أذنيو قطع
(Maat ٔتداد جديد دل ُيستعمل من قبل وحينذاؾ يكوف قد أمت استعداده وصار جاىزًا ١تمارسة )

 ,(. دل يكن الساحر يف مصر القددية يشغل وظيفة ٤تددة فهو تارة كاىن55السحر )جاؾ, د.ت, ص
(, ولعل ذلك يرجع إذل طبيعة الدور 394, ص1999أو فلكي )كونج,  ,أو كاتب ,وأخرى طبيب

                                                 
اٟتقيقة والعدالة, ُصورت يف شكل امرأة تضع ريشة نعاـ على رأسها, ومن ( ماعت, اعتربىا ا١تصريوف ٕتسيدًا للقوانُت و (5

الطقوس ا١تتبعة عند الوفاة يف مصر القددية ٤تاكمة ا١تتوىف ووزف قلبو بوضعو يف إحدى كفيت ميزاف العدالة, ويف الكفة األخرى 
 (.       216, ص2000لُيعرؼ ما إذا كاف خَّتاً أـ شريراً, )لوكر  ؛رمز اٟتق ,ريشة ماعت
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األمر الذي حّفز الطلبة وأتاح ٢تم  ,الذي تولتو بيوت اٟتياة حيث تتنوع األنشطة وتتعدد التخصصات
 فرص التمّرس فيها ٚتيعاً.   

من يعرؼ ف الكهنة ىم إإف تعاطي السحر يف مصر القددية دل يقتصر على ا١تستوى الشعيب؛ إذ    
(. إف مهارة السحر ديكن أف 332, ص1997مصطلحاتو وحيسن تطبيق وصفاتو )دوناف, كوش, 

تنتقل بالوراثة أو ديكن شراؤىا من سحرة آخرين أو من ا١تمكن اخًتاعها بواسطة الساحر نفسو, 
 .Encyclopedia. 1979وديكن أف يتم تسخَت السحرة من أجل القياـ بأعماؿ سيبة أو خَتة )

Vol. II. p299 وال شك أف أنواع القوى اليت يستخدمها السحرة للقياـ بأعماؿ شريرة مت .)
(, ومن 98, ص2016استخدامها من قبل سحرة آخرين للقياـ بأعماؿ خَتة ونافعة )سوزولوف, 

ولكن  ,ناحية أخرى ال ٗتلو كتب الًتاث من إشارات إذل قدرات السحرة على تنفيذ عجائب مدىشة
األعماؿ ا١تدىشة أبدًا على أرض الواقع أثناء التطبيق؛ أل﴾ا يف اٟتقيقة صورة أدبية ال وجود ٢تذه 

و٘تت إحاطتها بالكثَت من ا١تبالغة وا٠تياؿ  ,خرافية استمدت جذورىا من اٟتقيقة العادية اليت تضخمت
 (. 139, ص1997)دوناف, كوش, 

يػب, ومػع ذلػك فقػد ظهػرت بعػض بشكل عاـ ال ديكن التمييز بشكل قاطع بُت ساحر وكاىن وطب   
( الػػذي Xry tbاأللقػػال ا١ترتبطػػة علػػى مػػا يبػػدو بػػبعض الوظػػائف األكثػػر ٗتصصػػاً ومنهػػا خػػري تػػب )

ا١تتواجد يف ا١تقدمة,  :أي ,يف حُت أف معناه اٟتريف ىو  متصّدر اٞتميع  ,تُرجم بصفة عامة إذل ساحر
وا١تسػػؤوؿ عػػن قػػراءة النصػػوص  ,روىػػو القػػائم بالشػػعائ ,(Xry hbtوىػػي قريبػػة مػػن لقػػب خػػري ىبػػت )

, 1999الشعائرية والتعاويذ أثناء االحتفاالت, والذي صار يُعرؼ بالكاىن ا١ترتل أو الواعع )كونج, 
 (. 27ص
(, 178, ص1999( )مػػو , (Sa( ويعػٍت سػػاحر وىػي قريبػػة مػن كلمػػة ٘تيمػة Sauسػو أو سػػاو )   

( نػادر االسػتخداـ Hekay. ىيكاي )ولذلك كاف بعض األطباء حيملوف لقب الطبيب الساحر ساو
ؽ.ـ, 1786-2133ويعػػػػٍت سػػػػاحر أيضػػػػاً, وقػػػػد ا٨تصػػػػر اسػػػػتخدامو خػػػػبلؿ عصػػػػر الدولػػػػة الوسػػػػطى 

( لئلشػػارة إذل سػػاحر عائلػػة ا١تلػػك )نػػن, Hekay N Kapكػػال )-إف-ويسػتخدـ مصػػطلل ىيكػػاي
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( إلػػػػو القػػػػػدرة Heka(, وكلمػػػػة ىيكػػػػاي مػػػػػأخوذ مػػػػن ىكػػػػاو أو حكػػػػػا أو ىيكػػػػا )220, ص2012
 (.278, ص1999رية )مو , السح
منهم اثناف من   ,وكو﴾م سحرة ٤تًتفُت ,وٙتة أطباء حيملوف ألقاباً كهنوتية تشَت إذل اشتغا٢تم بالسحر   

-Imy-Rوال )-ار-(, وإميWab( حيملوف لقيب وال )Sekhmet) (6)كهنة اإل٢تة سخمت
Wabوآخػػروف حيملػػوف ألقابػػاً مثػػل ىػػم ,)-( نتجػػرHem-Netjerأي ): خػػادـ الػػرل,  ووال-
 (.253-252ص 2012( أي الكاىن ا١تلكي )نن, Wa-Nesuنيسو )
ف مهػرة يف كػل مػا يتعلػق بالسػحر؛ حيػث يتولػوف طقػوس طػرد اٞتػاف, و لقد كاف أولبك الكهنة معلمػ   

(, sanueron. 2011. p166وٕتهيز التمائم ا٠تاصة بالشفاء من ٥تتلف األمراض ومن لدغ اٟتيات )
فسر اللجوء إليهم يف كثَت من اٟتاالت باعتبارىم أطبػاء معػروفُت نتيجػة ِصػبلهتم الوثيقػة ولعل ىذا ما ي

ببيوت اٟتياة اليت يتم فيها استنساخ وحفع النصوص الدينية والسحرية, وبالتارل يصعب عزؿ وظيفتهم  
(. واٞتدير بالػذكر أف الطبيػب السػاحر يف بعػض 33, ص1999كونل, كسحرة عن وظائفهم األخرى )

( وىػػػو مصػػػطلل كػػػاف متػػػداواًل يف األصػػػل بػػػُت البػػػدو Shamanجملتمعػػػات البدائيػػػة يسػػػمى الشػػػاماف )ا
الرّحل من قبائل سيبَتيا, ودل يلبث أف انتشر بُت سػكاف القطػب الشػمارل, وتقػـو فكػرة الشػامانية علػى 

دي, تصّور حلوؿ روح خارجية ّتسد الشاماف الذي يتصرؼ بوحي أوامر صادرة عن تلك الروح )ا١تاج
 (.95, ص1998

 (Rituals of Magic)الطقوس السحرية 
ولكن طبقًا لدرجات متنوعة  ,كاف الغرض من ا١تمارسات السحرية يف معظم األحواؿ اٟتماية من الشر    

تتدرج من اٟتماية من األمراض إذل السحر ا١تضاد إذل التمائم الدفاعية ذات الطابع الوقائي )دوناف, كوش, 
(, فضبًل عن إقامة العديد من الطقوس  دؼ طرد األرواح الشريرة اليت تتقمص 140, ص1997

(. أما فيما 109-108, ص ص2016ف, الضحايا, وإبطاؿ األذى الذي يسببو سحرة آخروف )سوزولو 

                                                 
( اإل٢تة سخمت, معٌت اٝتها القوية, وقد ُصورت يف شكل امرأة برأس لبؤة, وكانت ترتبط بالكوبرا ا١تلكية اليت تنفث النار (6

 (.     416, ص1989, )مهراف, ع, كما ارتبط اٝتها بالسحر والطبلذا صارت ٔتثابة عُت ر 
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يتعلق بالتحضَتات البلزمة قبل النطق بعبارات فك السحر فإنو ال تتوفر معلومات كافية با٠تصوص, ورٔتا 
كاف يرافق ذلك طقوسًا ٤تددة كتطهَت بسيط أو ارتساؿ, ورٔتا التضحية بذبيحة يف بعض ا١تناسبات 

 (. 142, ص1997)دوناف, كوش, 
حري يقـو أساسًا على قوة الساحر يف ٖتويل الشبو إذل حقيقة, وىذا يتطّلب حركات إف الطقأ الس   

(, وكاف الساحر يقـو بنقع الربدية 37, ص1998وأفعاؿ يأيت  ا الساحر لكي يوحي بذلك )ا١تاجدي, 
اء الذي اليت تضم النص ا١تقدس يف إناء مليء با١تاء حىت تذول كلماهتا وٗتتلط الطاقة السحرية ٢تا بذلك ا١ت

حيتفع بو الساحر ويشربو عند اٟتاجة, وبالتارل تصبل الكلمات وا١تعا  السحرية جزًء من كيانو الروحي 
(. إف األىداؼ اليت سعى ا١تصريوف قدديًا إذل بلورها من خبلؿ الطقوس 31وا١تادي )جاؾ, د.ت, ص

وتى بالطعاـ والشرال يف عا١تهم السحرية ىي: اٟتصوؿ على الربكة والصحة وطوؿ العمر لؤلحياء, و٘توين ا١ت
السفلي, واٟتماية من لدغ الثعابُت والعقارل, والتخلص من األعداء, وإفساح اجملاؿ أماـ ا١تتوفُت للتجّوؿ 

 (.  10يف الكوف, وا١تساعدة يف تعريف ا١توتى بأسبلفهم من سكاف العادل السفلي )جاؾ, د.ت, ص
ليت ٖتظى بأمهية خاصة, وىي ظاىرية تشمل نظافة ومن ضمن الطقوس السحرية طقوس التطهَت ا   

 , اٞتسد, وباطنية تشمل نقاء القلب؛ حيث يستحم الساحر والكهنة بوجو عاـ عدة مرات يف اليـو
ويهتموف بتنظيف أفواىهم با١تاء وملل النطروف العتقادىم بأف الفم حُت يكوف طاىرًا فإف الكلمات اليت 

اف على الكهنة أداء طقأ رسل األيدي واألقداـ ٔتكاف ٥تصص لذلك ٗترج منو تكوف طاىرة أيضاً, كما ك
يف ا١تعبد يُعرؼ باسم بيت التطّهر إلديا﴾م أف تكرار رسل األيدي واألقداـ يساعد على التخلص من أي 
طاقة سلبية قد تعلق  ما, وبعد الفراغ من طقوس التطّهر يصبل الساحر جاىزًا الرتداء الثول الطقسي 

عرؼ بثول  واعب  أي ثول ا١تتطّهر, وبذلك يصبل الساحر نقياً ونظيف اٞتسد وآنذاؾ يكوف األبيض ويُ 
 (. 53بإمكانو اٞتلوس للصبلة والتأمل )جاؾ, د.ت, ص

وعادًة ما يصاحب تبلوة التعاويذ قياـ الساحر ْتركات مبنية على القياس أو على االعتقاد بأنو ديتلك    
صال, أو بالقياـ القدرة على ٖتويل الشبو إذل حقي

ُ
قة؛ وذلك باستخداـ اٟتركة كوسيلة لنقل التعويذة إذل ا١ت

بتمثيل األمر ا١تطلول لضماف حصولو فعبًل كتحريك اليد حملاكاة حركة ا١تاء, أو النفخ حملاكاة حركة ا٢تواء, 
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ثَتة فهو على وال شك أف أىم ٦تيزات الساحر ىي ٖتليو بالذكاء وا١تهارة وانتهاز الفرص للقياـ بأعمالو ا١ت
سبيل ا١تثاؿ ال يقـو بالطقوس اليت يّدعي فيها قدرتو على إسقاط ا١تطر إال حينما تُنبئ حالة اٞتو بذلك 

(. ولعل أعنف أنواع السحر ما كاف يتم عن طريق طقوس التمثيل 19,14, ص ص1999)رليو٧تي, 
و ويُداس باألقداـ وُيضرل بالسكُت ق عليصبالُدمى الشمعية؛ حيث يُربط التمثاؿ الشمعي ٓتيط أسود مث يُب

 (. 141, ص1997ويُلقى بعد ذلك يف النار )دوناف, كوش, 
وبشكل عاـ ديكن القوؿ إنو باستثناء طقوس التمثيل بالُدمى الشمعية فإف اٟتركات الشعائرية أو الطقوس    

حثُت إذل معرفة اإلطار اليت ترافق عادة ترتيل التعاويذ ال تبدو واضحة بشكل جيد؛ وذلك لعدـ توصل البا
, 1997ا١تنهجي العاـ الذي اعتمده السحرة, أو لعدـ وجود مثل ذلك اإلطار يف األصل )دوناف, كوش, 

 (.  139ص
 (Incantations)التعاويذ 

ما يطلقو الساحر من ألفاظ أثناء قيامو بأداء طقأ سحري فهي  :ىي ,التعويذة أو الكلمة السحرية   
بينما يشكل الطقأ اٞتانب العملي, وقد حافظت التعاويذ على تركيبها اللغوي تشكل اٞتانب اللفظي, 

ٔترور الزمن يف شكل كلمات قد ال تدؿ على معٌت ٤تدد, أو يف شكل تراكيب لغوية قددية وألفاظ مهجورة 
(. تُعد التعاويذ أىم أركاف السحر تًتكز قوهتا بصفة خاصة يف صيغتها اللفظية, 38, ص1998)ا١تاجدي, 

وىي ال ترتبط بشخص الساحر أو نيتو, وال ديكن تغيَت مسارىا بعد التلّفع  ا األمر الذي جعل ١تنطوؽ 
التعويذة قيمة أعلى من مدلو٢تا, وفرض االلتزاـ بشكلها وطريقة إلقائها حرفياً, وأي تعديل يف ذلك يؤدي 

 (.12,10 ص ص1999إذل تغيَت طبيعتها ويفقدىا فاعليتها حسب اعتقادىم )رليو٧تي, 
يف األحواؿ العادية يف اٟتياة اليومية كاف باستطاعة أي شخص إلقاء تعويذة مناسبة تبلئم اٟتالة, أما يف و    

, ص 1997اٟتاالت األكثر خطورة فتتم االستعانة بأحد ا١تتخصصُت لقاء أجر معُت )دوناف, كوش, 
فمنها ما كاف يُرّتل أثناء العبلج, ومنها ما كاف يُرتل أثناء ٖتضَت  ,(, وتتباين التعاويذ141 -140ص

أو على التميمة اليت ٖتمل قوة التعويذة فتنتقل من الساحر  ,الدواء, ومنها ما كاف يًرّتل على الشخص ا١تعّوذ
انو كساحر إما يتكلم بلس ,إذل ا١تريض دوف استخداـ دواء, وكاف الطبيب الساحر عند قيامو بإلقاء التعويذة
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(. ويف جانب آخر قد 36-35, ص ص1999أو بلساف اإللو أو بلساف ا١تريض نفسو )رليو٧تي, 
يستخدـ الساحر تعاويذه ضد عمل ساحر آخر, وتدؿ النصوص بوضوح على وجود سحر مضاد ومنها   
رة سوؼ ٨تميو من سحر السوري, أو النويب, أو اللييب, أو سحر قـو مصر, أو ساحر شيطا  وكل صو 

 (.141, ص٦1997تكنة من السحر )دوناف, كوش, 
لقد اعتقد ا١تصريوف القدامى أف القوة اليت ديتلكها الكاىن ا١تتمرس بفنوف السحر ىي قوة رَت ٤تدودة؛    

فالساحر ديارس السحر عن طريق إلقاء أو نطق كلمات أو أٝتاء ذات قوى خارقة, واعتقدوا أنو عرب اإللقاء 
(, ومن 280, ص2015ت ديكن طرد األرواح الشريرة والشفاء من األمراض )حيِت, السليم لتلك الكلما

( Ebers) (7)من بردية ايربس  763ذلك مثبًل ىذه التعويذة لعبلج نزالت الربد وقد وردت بالفقرة 
 انصرؼ أيها الربد يا ابن الربد... يا من تكسر العظاـ, وتفلق اٞتماجم, وٖتفر طريقك داخل ا١تخ... يا 

ن تُغلق فتحات الرأس السبعة )األذنُت والعينُت وفتحيت األنف والفم( وىم خدـ رع, ومنشدي ابتهاالت م
ٖتوت. انظر لقد احضرت الدواء الذي سيقضي عليك  وكاف الدواء عبارة عن مستحضر مكّوف من لنب 

أربع مرات قبل  سيدة وضعت طفبًل ذكراً, وراتنج عطري, يتم ترتيل التعويذة السابقة على ىذا ا٠تليط
(. وىناؾ 201, ص1991, كماؿ, 160تقطَتىا على فًتات داخل فتحيت األنف )جاؾ, د.ت, ص

أيضًا وضع عُت خنزير يف أذف مكفوؼ إلعادة البصر إليو مع إلقاء التعويذة التالية كما جاءت بالفقرة 
بداؿ أدل فادح . من بردية ايربس  ذىبت للبحث عن )ىذا( الذي ينبغي وضعو ٤تل )ذاؾ( الست 356

وأحيانًا أخرى قد تأخذ التعويذة شكل األمر يف ٥تاطبة الساحر للروح الشريرة اليت ٘تّلكت شخصًا ما يف 
شكل مرض حُت يقوؿ  اخرجي يا كاسرة العظاـ, يا متسللة إذل الشرايُت , أو حُت يقوؿ للمرض  اخرج 

قوؿ الساحر  إ  اعرؼ اٝتك. ألست مع البصاؽ, اخرج مع القيء ... , أو بذكر اسم ا١ترض حيث ي

                                                 
يربس عاـ إ, من أشهر  وأطوؿ الربديات الطبية ّعثر عليها يف األقصر , ٖتّصل عليها األثري األ١تا  جورج ( بردية ايربس(7

سم 30مًتاً وعرضها  20ـ, وىي ٤تفوظة حالياً ٔتتحف ليبزج بأ١تانيا, يبلغ طو٢تا حوارل 1857وقاـ بنشرىا عاـ  ,ـ1873
وصفة طبية ألنواع  877سطراً, وىي تشتمل على  22أو  20عمود حيتوي كل منها على  108ويقع نصها يف حوارل 

 (. 393-392, ص ص1989متعددة من األمراض وطرؽ فحصها وعبلجها )مهراف, 
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(, وكاف ا١تصريوف القدماء يعتقدوف أف معرفة االسم 33-32, ص ص1999اعرؼ اٝتك؟ )رليو٧تي, 
علن لشخٍص ما ٕتعلو ٖتت رٛتة وسلطة من عرؼ اٝتو )نن, 

ُ
 (. 228, ص 2012رَت ا١ت
 (Amulets) التمائم 
(. إف 89, ص2004ما يُعلق يف العنق لدفع العُت )ا١تعجم الوسيط,  :التميمة يف اللغة العربية ىي   

االعتقاد بوجود قوى خفية تؤثر يف حياة اإلنساف وتسبب لو األذى دفعو إذل اللجوء لعمل التمائم واليت 
كاف   ,(, بعض تلك التمائم91, ص2016تشتمل يف الغالب على عبارات وطبلسم سحرية )احملمادي, 

يعة واٟتيوانات ا١تفًتسة, وبعضها ١تعاٞتة األمراض واٟتسد واألحبلـ وا٢تواجأ, وبعضها ١تواجهة قوى الطب
 -يف اعتقاد ا١تصريُت القدامى-لضماف اٟتياة الثانية. إف مواجهة اٟتسد والسحر والعيوف الشريرة يلزمها 

ودات أو (, وىي تُعّلق لطلب اٟتماية من ا١تعب230, ص2008قوى مضادة ىي قوة التمائم )طوباؿ, 
ٞتلب اٟتع ودفع الشر, وُتستخدـ أحيانًا للتربؾ  ا خاصة إذا كانت ٖتمل اسم معبود ما أو رمزه, وٙتة 
أنواع أخرى من التمائم منها ما كاف يُثّبت على مداخل ا١تنازؿ أو جدراف ا١تبا  ٟتمايتها وىي أيضًا ٖتمل 

(. وديكن 92, ص2016ية )فاطمة احملمادي,اسم أو رمز أحد ا١تعبودات أو نقش ذا داللة دينية أو سحر 
القوؿ بأف ٘تائم ا١تصريُت كانت متنوعة منها ما اٗتذ شكل أجزاء من جسم اإلنساف )٘تائم تعبَتية( كالقلب 
أو العُت, ومنها ما اٗتذ شكل حيوانات تتسم بصفات ٦تيزة )٘تائم تشبيهية( كالقوة والسرعة وحدة البصر, 

يف التشبو  ا على أساس مبدأ أف ا١تتشا ات ُتشفى ٔتثلها, ومنها ما ظهر يف  ولعلها تعكأ رربة ُمقتنيها
شكل ٣تسمات لبعض اآل٢تة )٘تائم ٛتاية( للظفر برعايتها, بينما يتخذ البعض اآلخر شكل اٟتيوانات 

 (.237, ص2012ا١تؤذية كالعقارل والثعابُت أمبلً يف اٟتماية من خطرىا )نن, 
إف صنع ٘تيمة شافية دل يكن يتطلب سوى قطعة من الكتاف يُرسم عليها صف من األشكاؿ اإل٢تية مث    

يتم طيها أو ثنيها بعناية لُتعّلق بعدىا يف عنق ا١تريض بواسطة شريط من الكتاف مت لفو بُعقد متعددة قد 
, 1999ا١ترور )كونج,  ا٢تدؼ منها عقد الشر باعًتاض طريق الشياطُت ومنعها من 12أو 9أو 7تكوف 
على قوة عبلجية ينقلها الساحر إذل  -حسب ا١تعتقد-(, وعادة ما تنطوي التميمة 106,104ص ص

 (.250, ص2015ا١تريض دوف استخداـ دواء ما )حيي, 
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تُعد التمائم ٔتثابة سجل مهم للميثولوجيا ا١تصرية ١تا ٢تا من مكانة وأمهية يف اٟتياة اليومية, وقد مت    
اـ العديد من ا١تواد لصنع التمائم كالفخار والكوارتز والكريستاؿ الصخري والعقيق وا٠تزؼ ورَتىا,  استخد

كما تعددت ألوا﴾ا أيضًا وكاف لكل لوف رمزيتو الواضحة؛ فاللوف األٛتر يرمز إذل اٟتياة واالنتصار أحياناً 
مز إذل الطيبة وقد ساد االعتقاد بأف وأحيانًا أخرى يرمز إذل األشياء الكريهة والغضب, واللوف األخضر تر 

التميمة ا٠تضراء تضمن ٟتاملها الشبال, واللوف األسود يرمز إذل عادل ا١توتى, واللوف األبيض يرمز إذل 
 (.245,236ص ص2008ا٠تبلص, واللوف األزرؽ الفَتوزي يرمز إذل البهجة والسرور )طوباؿ, 

ؤلحياء ولؤلموات على السواء؛ لؤلحياء  دؼ ٛتاية لقد استخدـ ا١تصريوف أنواع عدة من التمائم ل   
اٞتسم البشري من الطاقات السلبية وا١تساعدة يف تقوية مناعتو, ولؤلموات  دؼ ٛتاية ا١تومياء من التحلل 

(, Menat(, ومن أشهر ٘تائم األحياء ىي ما ُعرؼ باسم ٘تائم مينات )79والفساد )جاؾ, د.ت, ص
ؽ.ـ, وكانت تُعّلق يف العنق لكي ٕتلب 2181-2345رة السادسة وقد اُستخدمت خبلؿ عصر األس

ا١تسرّة والصحة لبلبسها, وٙتة ٘تائم تُعرؼ باسم عُت حورس وُتسمى يف اللغة ا١تصرية القددية واجت 
(Wadjet وىي من أكثر التمائم شيوعاً, وكاف استخدامها سائدًا يف كل العصور, وكانت ُتصنع من )

يت والعقيق والبلزورد وا٠تزؼ وا٠تشب, وبشكل عاـ فإف القصد من تعليق العُت  الذىب والفضة واٞتران
(, 250-249, ص ص2015كتميمة ىو جلب القوة والعزدية واٟتماية واألماف والصحة والعافية )حيي, 

لو يف وىو إ-إ﴾ا ٘تثل عُت العناية اإل٢تية اليت تراقب األحياء وهُتلك أعداء اٟتياة, وعادة ما حيمل الفرعوف 
 (. 173عُت العناية اإل٢تية فوؽ جبينو يف شكل كوبرا منتصبة )جاؾ, د.ت, ص -نظر الرعية

كما استخدـ ا١تصريوف ٘تيمة اٞتعراف على نطاؽ واسع؛ وىو خنفساء الروث أو اٞتُعل الذي يضع بيضو     
يف مدارىا الفلكي,  ويظل يدفعها بأرجلو ا٠تلفية, وىو  ذا حياكي حركة الشمأ ,يف كرة من روث ا١تاشية

( ومنها اشتقت كلمة Kheprerواٞتدير بالذكر أف اٞتعراف يف اللغة ا١تصرية القددية ُيسمى خپرر )
(Kheprوتعٍت يأيت إذل الوجود مث تطورت إذل يكوف أو يصَت ),  بالتارل صار اٞتعراف رمزاً للبعث وا٠تلود

عراف يف السحر بقياـ الساحر بوضع (. ويتم استخداـ اٞت124-123, ص ص1996)بوزنر, وآخروف, 
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اٞتعراف يف لنب بقرة سوداء, ويوضع اللنب على موقد مشتعل وبذلك يتم تفعيل السحر )جاؾ, د.ت, 
 (. 201ص
لذلك استخدـ الكهنة  ,وعمليات التحنيط ,ويف جانب آخر كاف للتمائم مكانة مهمة يف عادل األموات   

٘تيمة للمومياء الواحدة, وعلى سبيل ا١تثاؿ كانت ٘تيمة 104حوارل  قد يصل أحيانًا إذل ,عددًا كبَتًا منها
ٟتماية القلب وحفع  ؛حيث توضع التميمة فوؽ ا١تومياء قبل الدفن ,اٞتعراف ُتستخدـ ٟتماية قلب ا١تتوىف

جسد ا١تتوىف من التحلل فيصبل خالداً ومن مث تدخل روحو العادل السفلي وىي واعية, وىذا ىو ا٢تدؼ من 
(, وٙتة من يعترب أف الغاية من وضع ٘تيمة اٞتعراف على قلب 79,47اٞتثث )جاؾ, د.ت, ص ص ٖتنيط

ا١تومياء ىو منع القلب من الشهادة ضد صاحبو يف حفٍل وزف قلب ا١تتوىف على يد قضاة العادل اآلخر ١تعرفة 
ٞتعراف ا٠تاصة (, ورالبًا ما ٖتمل ٘تيمة ا277, ص1996ما إذا كاف يستحق ا٠تلود )بوزنر, وآخروف, 

بالقلب نقشًا يتضمن فقرة من كتال ا١توتى؛ حيث يتوسل ا١تتوىف إذل قلبو لكي ال يشهد ضده أو يناقض 
 (.30أقوالو:  أي قليب ال تقف شاىداً ضدي, ال تتفوه بشيء ضدي...  )ا٠تروج إذل النهار, الفصل 

منها ٘تيمة اإلبزمي أو اٟتزاـ ١تنل ا١تيت  ,اءوباإلضافة إذل ٘تيمة اٞتعراف ٙتة ٘تائم أخرى ُتدفن مع ا١تومي   
منفذًا إذل ٚتيع أ٨تاء العادل السفلي, ٘تيمة الرأس إلعادة تشكيل جسد ا١تتوىف يف العادل اآلخر, ٘تيمة 
الوسادة لرفع وٛتاية رأس ا١تيت, ٘تيمة القبلدة الذىبية ١تساعدة ا١تيت يف التخلص من لفافات موميائو, ٘تيمة 

روح ا١تيت يف االٖتاد مع جسده احملنط, ٘تيمة السّلم ١تساعدة ا١تيت يف التسلق إذل السماء  الروح ١تساعدة
 (.267-266, ص ص1998واٟتصوؿ على موافقة لدخوؿ اٞتنة, ورَتىا كثَت )ا١تاجدي, 

ي يقـو الكهنة بوضع لفافة برد ,وٟتماية ا١تيت من مهاٚتة األرواح السفلية أثناء رحلتو بالعادل السفلي   
أو وسط لفائفها قرل الرأس أو عند األقداـ لتزويده بالكلمات  ,ٖتوي نصوصًا سحرية ّتوار ا١تومياء

(. وإٚتااًل فإف 31السحرية وا٠ترائط اليت ترسم لو خط سَت رحلة روحو يف العادل اآلخر )جاؾ, د.ت, ص
ا١تقدسة والصوٞتانات ا١تلكية  التمائم تتضّمن معظم رموز الفكر الديٍت ٔتصر القددية؛ كاآل٢تة واٟتيوانات

ؽ.ـ تزايدت أنواع وأشكاؿ التمائم بشكل  525-644والتيجاف, ومنذ عهد األسرة السادسة والعشرين 
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خاصة مع استخداـ شعر ا١تاعز واألبقار يف صنعها )جاؾ,  ,كبَت, وصارت تتجو ٨تو السذاجة والسطحية
 الشكل التارل.    (. تُنظر بعض مناذج التمائم ا١تصرية يف83-80د.ت, ص ص

 
 (86, ص2008)جيار, رينر, 
  

 (Relation of Magic With Medicine) عالقة السحر بالطب
كاف ا١تصريوف قدديًا يؤمنوف بأف تعّرض اإلنساف لؤلذى يرجع إذل تأثَت عوامل خارجية, ومن تلك     

صال بطرؽ  :العوامل
ُ
ا١ترض, فإذا كاف للمرض سبب ظاىر تكوف األولوية للطب واالٕتاه إذل عبلج ا١ت

فإ﴾م يف تلك اٟتالة ينسبونو إذل عوامل خفية ٞتهلهم  ,علمية, أما إذا كاف سبب ا١ترض رَت معروؼ
مو كالتوّسل بروٍح ٔتسبباتو  كنسبتو إذل األرواح الشريرة أو عقال اآل٢تة, ويتجهوف إذل ٤تاربتو بوسائل تبلئ

أقوى أو االلتجاء إذل السحر واستخداـ أشياء رريبة إما للداللة الرمزية لتلك األشياء, وإما  دؼ نقل 
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, 1999نقل الصحة من اٟتيواف إذل ا١تريض )رليو٧تي,  ,ا١ترض من ا١تريض إذل حيواف مثبًل, أو بالعكأ
 (. 32ص
ة على حسال العبلج الطيب التقليدي, ومن رَت الواضل ومع تقدـ الزمن تعاظم دور ا١تمارسة السحري   

بالتحديد مىت وكيف يُرد مرض معُت لتأثَت السحر, ولكن االعتقاد بقدرة السحرة على التسّبب باألذى 
ابتداًء من األرؽ وحىت ا١توت ٔتا يف ذلك االضطرابات العقلية ومشكبلت التخاطب والوىن والشلل ...اخل  

عند اللجوء إذل الكاىن ا١تختص لطلب االستشارة والنصيحة يف اٟتاالت ا١ترضية فإنو كاف واضحاً للغاية. و 
قد يُرجع اٟتالة عند تشخيصها إذل السحر, وال شك أنو يُتبع تشخيصو بإجراءات معينة لعبلج الشخص 

ي يسببو ا١تعٍت. وٙتة عديد الوصفات اليت ُتسمى بالوصفات الطبية ١تقاومة آثار السحر, وإبطاؿ األذى الذ
 (.109-108, ص ص 2016السحرة عموماً )سوزولوف, 

ومعلـو أف أرلب الربديات الطبية ا١تصرية يظهر يف بعض وصفاهتا الطابع السحري, وعلى سبيل ا١تثاؿ    
من بردية ايربس تتضمن وصفات إلزالة السحر من اٞتسد  733,168,167,166,165فإف الفقرات 

ية وشر ا مع اإلشارة إذل عدد مرات تناو٢تا وتوقيت ذلك )كماؿ, ٓتلط بعض ا١تواد واألعشال الطب
(. ورالبًا ما تتضمن تلك الربديات إشارة تفيد بأنو قد ُعثر على ىذه 199,146, ص ص19991

الربدية أو تلك ٖتت قدمي ٘تثاؿ ألحد اآل٢تة, ويبدو أف الغرض من ذلك التأكيد على مصداقيتها وإبراز 
هتدؼ إذل دعم تأثَت الدواء بقوة السحر لصاحل ا١تريض, وكثَتاً ما يكوف لئلحياء النفسي قيمة ٤تتوياهتا؛ فهي 

(, ويف ىذا الصدد 230,228, ص ص٢2012تذا االقًتاف فاعلية تفوؽ أي تأثَت عبلجي للدواء )نن, 
بعض أنو تتصّدر بردية ايربس ثبلث فقرات تؤكد على أمهية أف يكوف تعاطي  -على سبيل ا١تثاؿ–ُيبلحع 

 -(: 129-128, ص ص1991األدوية مصحوباً بنطق تعويذة سحرية مناسبة, وىي كما يلي )كماؿ, 
  الفقرة األوذل ...لدي القناعة أف إلو الكوف سيعمل على إبطاؿ األعماؿ الشريرة لآل٢تة

األشرار... اليت تسيطر علّي وُ٘ترض رأسي, وفقرات ظهري, وكتفّي وٟتمي وأطرايف ...  تُلقى 
التعويذة أثناء وضع الدواء على مكاف األدل يف جسم ا١تريض أو عند بسطو على موضع ىذه 

 اإلصابة.
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  الفقرة الثانية  شفاٌء شفاٌء من ايزيأ. شفاء حورس... يا ايزيأ عظيمة السحر اشفيٍت و٧تٍت من
سبق  ٚتيع األشياء السيبة ومن األوجاع ا١تؤ١تة...  وتُلقى ىذه التعويذة عند فك األربطة اليت

 وضعها على مكاف اإلصابة أو ا١ترض. 
  الفقرة الثالثة  تعويذة تُتلى أثناء تناوؿ الدواء: تعارل أيتها األدوية تعارل واطردي األوجاع عن قليب

ىذا وعن أطرايف ىذه, فالسحر يقّوي األدوية, ُيكرر عدة مرات...يُقاؿ عند تناوؿ األدوية وىو 
ه الفقرة تؤكد على ضرورة أف يكوف تناوؿ الدواء مصحوبا ٣ُتّرل ألوؼ ا١ترات . وواضل أف ىذ
 بنطق تعويذة سحرية لضماف فاعليتو.  

 على إطبلؽ أٝتاء اآل٢تة على كل عضو من أعضاء ُتويف جانٍب آخر كاف ا١تصريوف القدماء حريص   
تال ا١توتى (, يؤكد ذلك ما جاء يف ك188, ص1996ا١تتوىف طمعًا يف الظفر ْتمايتها )بوزنر, وآخروف, 

على لساف الشخص ا١تتوىف  ...وجهي ىو رع, وعيناي مها حتحور, وأذناي مها أبوات, وشفتاي مها 
أنوبيأ, وأسنا  ىي سركت..., وأحشائي ىي سخمت..., وقدماي مها بتاح...لن هتاجم ذراعاي, لن 

(. ولعل 42هار, الفصل تقيد يداي اإلنأ وال اٞتن سواء كانت أرواح طيبة أـ شريرة...  )ا٠تروج يف الن
الغاية من وراء ارتباط أعضاء ا١تيت باآل٢تة على ىذا النحو ىو الظفر بقدرات سحرية واسعة تساعده على 
ٗتطي العقبات واالمتحانات العسَتة يف سبيل الفوز با٠تلود وصحبة اآل٢تة, من مث القدرة على مغادرة العادل 

 لو.   السفلي وا٠تروج يف النهار لتفّقد بيتو وأى
كما ٞتأ األطباء السحرة ٔتصر القددية إذل استخداـ التماثيل الشافية؛ وىي ٘تّثل بشرًا اُشتهروا بتقواىم,     

وعادًة ما يُغطى جسم التمثاؿ ما عدا الوجو بكتابات ونقوش متعددة, وما أف ُيسكب عليو ا١تاء حىت 
سحرية ويكوف بذلك جاىزًا للشرال  يصبل مقدسًا نظرًا ١تروره على تلك الكتابات األمر الذي دينحو قوة

(. وكانت التماثيل الشافية ُتصنع بطريقة خاصة وتُغطى 140, ص1997عند اٟتاجة )دوناف, كوش, ص
(. 162بالنصوص السحرية وُتكّرس للمعابد حيث تُوضع يف أماكن خاصة باالستشفاء )جاؾ, د.ت, ص 

 ا حوضاف األوؿ مستطيل وحييط بالتمثاؿ ينتصب التمثاؿ ا١تغطى بالنصوص السحرية فوؽ قاعدة ُحفر 
ويتصل باٟتوض الثا  وىو بيضوي الشكل وأكثر عمقاً, وحينما ُتسكب ا١تياه فوؽ التمثاؿ تنزؿ إذل 
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, 1999اٟتوض األوؿ, مث تنسال إذل اٟتوض الثا  بعد أف تتشبع بالنصوص السحرية )كونج, 
ب الساحر للمريض ليشربو, وُيستخدـ ىذا ا١تاء (, وبعد اكتسال ا١تاء طاقة السحر يقدمو الطبي142ص

(, الشكل التارل ديثل 162بصفة خاصة يف حاالت التعّرض للذع اٟتيات والعقارل )جاؾ, د.ت, ص
 منوذجاً للتماثيل الشافية. 

 
 (239, ص2012)نن, 

من الفخار  وأحياناً يتم اتباع وسيلة أخرى أسهل وأسرع؛ حيث ُتكتب تعويذة سحرية مناسبة على قطعة   
-188, ص ص1996أو ورؽ الربدي وتُنقع يف سائل معُت يشربو الشخص ا١تعٍت )بوزنر, وآخروف, 

(, واٞتدير بالذكر أف صورة العقرلُ تعد من أقدـ النقوش ا٢تَتورليفية ا١تصرية, ومازاؿ العقرل 189
ار, وعادًة ال ديكن رؤية األفريقي يتكاثر بشكل كبَت يف مصر خاصة يف ا١تناطق الرطبة وحيث تكثر األحج

العقرل ألنو ال يبحث عن فريستو, ولكنو يهاجم بقوة أي قدـ تدوسو دوف علم, وأي يد تصل ٥تبأه, 
ويُذكر أف أرلب ا١تصريُت قددياً كانوا يسَتوف حفاًة, وكاف انتعاؿ األحذية يُعد نوعاً من الًتؼ عند الفقراء, 

م ٕتريد العقرل من إبرتو السامة حىت ال تتسبب يف إٟتاؽ ولدفع خطر العقارل عن األحياء واألموات يت
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أما األحياء فثمة العديد من  -حسب اعتقادىم-األذى با١تيت عند عودة النقش إذل اٟتياة بواسطة السحر
(, ومن ناحية أخرى 237,234, ص ص1996التعاويذ الواقية ٢تم من لسع العقارل )بوزنر وآخروف, 

( Cppiيد من ا١تعابد وا١تساكن تضم أحجارًا مقدسة ُعرفت باسم سييب )وكإجراء احًتازي كانت العد
 (.  233, ص2012تتضمن تعاويذ للوقاية من ىجمات بعض اٟتيوانات والزواحف واٟتشرات )نن, 

من ا٠تطأ إنكار تأثَت السحر كأسلول فعاؿ يف العبلج عند القدماء؛ ذلك أف اإلحياء للمريض بإمكانية     
الشفاء وبث األمل داخلو يساعد بشكل كبَت على تعافيو خاصة فيما يتعلق باإلحساس باألدل, وديكن 

إليو األطباء حالياً لعبلج ( الذي يلجأ (placebo therapyمقارنة ذلك بتأثَت العبلج اإلحيائي التومهي 
(, ونظراً لقلة األدوية ذات التأثَت العبلجي Psychosomatic Diseasesجسمية )-األمراض النفأ

اٟتقيقي آنذاؾ فمن رَت ا١تستبعد أف يرجع ٧تاح كثَت من ا١تمارسات السحرية إذل التأثَت اإلحيائي. ويف 
دو للوىلة األوذل ٣ترد سحر؛ وعلى سبيل ا١تثاؿ فإف بعض اٟتاالت ديكن الوصوؿ إذل تفسَتات علمية ١تا يب

استخداـ السحرة لبعض األعشال ذات الفائدة العبلجية وٖتديد توقيت ٚتعها وطريقة إعدادىا يوحي بأف 
(, 217, ص 2012األمر ليأ ٣ترد ٗتّيبلت ساحر, وإمنا ىو أمر علمي ادركو السحرة با١تمارسة )نن, 

ساحر أحياناً عقاقَت سرية قوية تؤدي إذل حدوث انفعاالت نفسية كالوسوسة ولتأكيد قدراتو قد يستخدـ ال
والتخيبلت البصرية واإلصابة با٢تستَتيا وىو ما يتم تأويلو من جانب اٟتضور على أنو داللة على حلوؿ 

 (.  14, ص1999روح ما بالساحر)رليو٧تي, 
  (Magic and Religion) السحر والدين

وت من ا١تقربة وزخارفها, ومعاٞتة اٞتثث وٖتنيطها, وما يُقاـ من شعائر جنائزية إمنا إف كل ما يتعلق با١ت   
يعرب عن الوجود الكلي للسحر يف حياة ا١تصري القدمي, فضبًل عن إديانو بأف ٣ترد امتبلؾ نسخة من كتال 

أخرى بعد موتو  للصيغ السحرية كفيل بتمكينو من ٗتطي كافة العقبات اليت ديكن أف ٘تنعو من اٟتياة مرة
(, ولعل يف ىذه اإلشارات إذل حياة أخرى بعد ا١توت دليل على وجود وأمهية 314, ص1999)كونج, 

الدين يف حياة اإلنساف القدمي بدرجة ال تقل عن السحر, ولكن أيهما سبق اآلخر يف الظهور, وىل ٙتة 
فثمة من يؤيد فكرة أسبقية السحر تعارض بينهما؟ لقد أثارت ىذه ا١تسألة جداًل واسعًا بُت ا١تختصُت؛ 
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على الدين ويرى أف اإلنساف أوؿ أمره اعتقد بأنو يستطيع التحكم يف سَت عمليات الطبيعة بواسطة 
التعاويذ والطقوس السحرية, لكنو دل يلبث أف اكتشف فشل تعاويذه وطقوسو يف بلوغ ىذا ا٢تدؼ فتصّور 

درات خارقة األمر الذي دفعو إذل التحّوؿ ٨تو عبادهتا أف عناصر الطبيعة ٗتضع لسلطاف قوى روحية ذات ق
 (. 223, ص2014والسعي السًتضائها, ومن ىنا ظهر الدين وحّل الكاىن ٤تل الساحر )فرايزر, 

وٙتة من يعارض فكرة انبثاؽ الدين عن السحر ويرى  إف الدين دل ينشأ عن السحر, ألنو ال فرؽ بُت    
الثقافة اإلنسانية. وليأ السحر إال شكبًل أصلياً وأولياً من أشكاؿ الدين السحر والدين عند منابت وجذور 

سابقًا ظهور الشخصيات اإل٢تية يف ا١تعتقدات الدينية لئلنساف؛ فالساحر الذي يتوسط بُت األسبال 
ارية ونتائجها ال يعتمد على مبدأ ميكانيكية الطبيعة وخضوع عملياهتا لقوانُت ثابتة. بل على مبدأ القوة الس

الذي يرتبط بو عادل الظواىر ويكمن خلف تسلسل األحداث يف الطبيعة, والقوى اليت يعتمد عليها الساحر 
ىي قوى دينية با١تعٌت اٟتقيقي للكلمة. لقد تطور مفهـو السببية لدى اإلنساف تدرجييًا من خبلؿ مراقبتو 

طر إال أنو دل يرّد األثر الذي تنّقل من حمليطو حيث أدرؾ مثبًل أف ا١تاء يطفئ النار وأف السحال ينزؿ ا١ت
السبب إذل النتيجة إذل ا٠تصائص الكامنة يف طبيعة األشياء بل رأى أف العنصر الفاعل وراء السببية ىو قوة 
تنقل األثر من السبب إذل النتيجة وتتوسط بُت الطرفُت لذلك فإف طقأ احملاكاة الديٍت أو السحري كاف 

يف القوة من أجل دفعها إذل إحداث النتيجة ا١تطلوبة, ويف الواقع فإف ظهور اآل٢تة إجراء يهدؼ إذل التأثَت 
شّخصة يف تاريخ الدين أدى إذل استقبللو عن السحر حيث توّجهت طقوس الدين إذل اآل٢تة, بينما 

ُ
ا١ت

ٖتّوؿ إذل ظلت طقوس السحر تدور حوؿ ا١تفهـو القدمي للقوة السارية بعد أف ابتعد ىذا ا١تفهـو عن الدين و 
 (. 194-193إحساس بقوى رامضة مؤثرة يف الطبيعة )سواح, د.ت, ص ص

وٙتة من يرى أف السحر خيتلف عن الدين يف نوعية ا١تعتقد؛ ذلك أف القوة ا٠تفية يف السحر تكمن    
ة داخل اإلنساف, وإف ُوجدت خارجو فإ﴾ا تظل مرتبطة بو بطريقة ما وديكن السيطرة عليها, يف حُت أف القو 
ا٠تفية يف الدين خارجية وجيّسدىا كائن أو كائنات إ٢تية وىي اليت تسيطر على اإلنساف وترسم لو مصَته, 

, 1998و٣ُتمل القوؿ وفق ىذا الرأي أف الساحر يأمر القوة ا٠تفية بينما خيضع ا١تتديّن ٢تا )ا١تاجدي, 
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, وأف ا٠تبلؼ بينهما إمنا ارتبط (. واألرجل أف السحر والدين قد ُولدا من رحم واحد وترعرعا معاً 33ص
 دائماً باتساع مدارؾ اإلنساف القدمي وتنوّع وتراكم ا١تعارؼ لديو. 

يشًتؾ السحر مع الدين يف اإلدياف بأف وراء العادل ا١ترئي عا١تًا رَت مرئي تسكنو قوى خفية أقوى من    
ُدفع لذلك, وبعضها شرّير ومؤٍذ اإلنساف, بعضها خَّت أساسًا من حيث أنو ال يعمد إذل األذى إال إذا 

بطبعو, وأنو باإلمكاف التواصل مع تلك القوى ا٠تفية باستخداـ صيغ وأٝتاء بل وأعداد معينة و٦تارسة 
شعائر وطقوس خاصة وتقدمي قرابُت. ويف حالة الدين اعتقد اإلنساف أف التواصل مع تلك القوى ا٠تَّتة 

أوامرىا وٕتنب نواىيها وإقامة شعائر العبادة وطقوس التقديأ اتقاًء لغضبها وطلبًا لرضاىا يكوف باتباع 
تعبَتًا عن ا٠تضوع. أما يف حالة السحر فقد اعتقد اإلنساف أف التواصل مع تلك القوى ا٠تفية الشريرة 

و٦تارسة  -٘تكنو من إمبلء أوامره-لتسخَتىا يف تنفيذ إرادتو وٖتقيق مطالبو يكوف بامتبلؾ قوى سحرية 
الستحضار القوى ا٠تفية وجعلها ٖتت إمرتو, وىكذا فإنو يف حُت يتضرع اإلنساف ا١تؤمن طقوس سحرية 

إذل القوى العليا اليت يسعى السًتضائها لتمنع عنو الضرر وٕتود عليو با٠تَت, وتتحكم يف قوى الطبيعة 
ا٠تفية رَت  لصاٟتو يّدعي السحر أنو يستطيع جعل القوى ا٠تفية الشريرة يف ٣تاؿ السحر الضار, والقوى

الشريرة يف ٣تاؿ السحر النافع ٗتضع إلرادتو بالتبّحر يف أسرار السحر وإقامة طقوسو )مقار, شفيق, 
 (.   23-22, ص ص1990
يصعب التفريق بُت السحر والدين لتداخل كل منهما يف اآلخر, وقد جرت ٤تاوالت عدة لوضع حد    

وأف السحر ىو الطقأ ولكن الدين الذي ال يرسم  فاصل بينهما؛ فثمة من يرى أف الدين ىو العقيدة,
١تعتنقيو خط سَتىم يف اٟتياة ال يُعد ديناً وال خيرج عن كونو نظرية فلسفية خالصة, وٙتة رأي آخر يعترب أف 

وىو أمر ال –اإلنساف يف بداية إديانو باآل٢تة كاف عليو أف يسلك أحد طريقُت؛ إما ٤تاولة االستعانة  ا 
وىذا ما ساد الفكر الديٍت يف عصر الفراعنة, وقد اكتسبت  -ر يف جوىره وال يف شكلوخيتلف عن السح

الطقوس ا٠تاصة  ذا النوع من العبادة ٚتود الوسائل السحرية نفسها. وإما قبوؿ سلطا﴾ا والقياـ بواجبات 
فيصل اٟتقيقي بُت عبادهتا نظَت ما ٘تنحو من اٟتماية والرعاية, ورٔتا كاف ىذا االختبلؼ يف ا١توقف ىو ال

السحر والدين, وٙتة من يرى أف السحر يستمد تأثَته من قوى مؤذية, بينما يتوسل الدين إذل قوى إ٢تية 
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(.  إف التعارض بُت السحر والدين ليأ لو معٌت إال يف إطار ديانات 25-24, ص ص1999)رليو٧تي, 
سم النقاش يف ىذه القضية ( ولعل يف ىذا الرأي ما ديكن أف حي396, ص1999التوحيد )كونج, 

 اٞتدلية.    
 (Official Magic) السحر الرمسي   
-2686عرؼ ا١تصريوف السحر الرٝتي الذي ٘تارسو السلطات العليا منذ عهد الدولة القددية    

ؽ.ـ؛ حيث كانت السلطة ا١تركزية تتحصن بالسحر من ا١تصريُت أو األجانب الذين يشكلوف خطراً 2181
فعااًل إال يف  تقرف اإلجراءات اٟتربية بسحر مستقبلي أي أنو ال يصبل -يف كثَت من األحياف-ما, بل أ﴾ا 

حالة ٖتّوؿ التمرد أو العصياف أو اٟترل إذل أمر فعلي, ويهدؼ ىذا السحر الرٝتي إذل ضماف أمن الدولة 
بانتهاج سبٍل عدة منها استخداـ نصوص سحرية ٖتت ُمسمى  صيغة العصياف  وتتضمن نوع من اٟتماية 

 4ة بصفة عامة يًتاوح طو٢تا ما بُت ا١توجهة ضد ٥تتلف األعداء, وكانت التماثيل ا١تخصصة لذلك صغَت 
سم, ويف اٞتزء العلوي من بعض تلك التماثيل يظهر جزء مسنن يشَت إذل عنق مقطوعة, والبعض  6إذل 

اآلخر بو ٣ترد نتوء بسيط بو ثُقب لتمثيل األسرى ا١تقيدين, وتوجد مبات من تلك التماثيل السحرية 
ت عليها صيغة العصياف ويرجع معظمها إذل عهد األسرة الصغَتة واألوا  والشقف الفخارية اليت ُنسخ

(, وكانت تلك التماثيل الصغَتة 174-173ص-, ص1999ؽ.ـ )كونج, 2181-2345السادسة 
تشكل بديبًل لؤلشخاص الذين توّجو ضدىم الطقوس السحرية, ورالبًا ما كانت ُتصنع من الشمع أو 

ية كانت ترسل تلك التماثيل الصغَتة مع نصوصها (, ويبدو أف اإلدارة ا١تركز 86الفخار)جاؾ, د.ت, ص
, 1999إذل القطاعات اٟتدودية ا١تختلفة مرفقًة  بقوائم تتضمن أٝتاء األمراء واألشخاص ا٠تطرين )كونج, 

 (.180ص
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 (177,175, ص ص1999)كونج, 

القددية كاف من الطبيعي أف  ومن خبلؿ أعماؿ السحر الرٝتية اليت كانت ُ٘تارس منذ بداية عهد الدولة   
يكوف النوبيوف ىم أوؿ ا١تستهدفُت  ا فاألمر يتعلق بفًتة ٘تت خبل٢تا ٛتبلت حربية مهمة على ببلد النوبة, 

وىي ُٖتاط علماً بكل ما حيدث يف أ٨تاء الببلد وبا١تناطق –وتُبُّت النصوص األكثر حداثة أف اإلدارة ا١تركزية 
منظم القوائم ا٠تاصة باألمراء ا١تشاركُت يف األحداث اٞتارية ورَتىم  كانت تستكمل بشكل  -اٟتدودية

الٗتاذ اإلجراءات البلزمة؛ حيث يتم التمثيل التقليدي للعدو بإظهاره يف شكل أسَت راكع  رُبطت ذراعاه 
عداء خلف ظهره, وقد مت ٚتع بقايا الكثَت من ٘تاثيل األسرى من ا١تعابد وا١تقابر, وىي عادًة ترمز إذل األ

(. وا٠تبلصة أف اٟتكومة كانت على ما يبدو 176-175, ص ص1999الذين يهزمهم ا١تلك )كونج, 
ُتكّلف بعض الكتبة يف اإلدارة ا١تركزية بتدوين نصوص  صيغة العصياف  إلرسا٢تا إذل القبلع وا١تواقع احملّصنة 

ماية سحرية تواكب اٟتماية إلحكاـ ٖتصينها بواسطة النصوص السحرية, وبالتارل تتم إحاطة الدولة ْت
 (.181, ص1999العسكرية )كونج, 

ويف حالة تطور األمور إذل وقوع صداـ مسلل مع األعداء يكوف على ا١تلك أف يستخدـ سبلح السحر    
يف معاركو اٟتربية؛ فهو قبل ا١تعركة يقـو بًتتيل تعويذة سحرية موّجهًة ضد خصومو, ويُعد ذلك أحد طقوس 
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وعادة ما تتبع تلك الطقوس الشفهية طقوس عملية؛ حيث يقـو الكهنة يف ا١تعابد بكتابة السحر الرٝتية, 
يف شكل قوائم على ٘تاثيل  -وىو لوف شـؤ ١تن ُتكتب بو أٝتاؤىم–أٝتاء أعداء الدولة باللوف األٛتر 

ا٠تناجر والبسق الفخار الصغَتة اليت ٘تثّل األعداء ا١تهزومُت وا١تقيدين, ويتم ضرل تلك التماثيل وطعنها ب
(, ويف ﴾اية ا١تطاؼ يتم Re) (8)عليها مث ُتداس باألقداـ, ويُعرؼ ىذا الطقأ بطقأ إىبلؾ أعداء رع 

 (.144حرقها ودفنها ليصبل من ٘تثلهم عدديي الضرر )جاؾ, د.ت, ص

 
 (224, ص1999)كونج, 

ـ عملية حبأ قوى الشر ومن طقوس السحر الرٝتي أيضًا طقأ كسر أوا  الفخار اٟتمراء بعد إ٘تا   
بداخلها؛ حيث يقـو الكهنة بكتابة أٝتاء األعداء على اآلنية الفخارية اٟتمراء وتسجيل كل األفكار 
والكلمات وا١تؤامرات وا١تعارؾ وحىت األحبلـ السيبة والكوابيأ على تلك اآلنية, وُٕتمع كل تلك األشياء 

ول األعداء والتخلص منهم )جاؾ, د.ت, ص الشريرة ويتم ٖتطيمها إلشاعة الذعر وا٠توؼ يف قل
فإف  -حسب قناعاهتم-(. وكما كاف ٘تثاؿ شخص ما يعٍت إظهاره وإمكانية التحكم بو 145-144ص

(. 173, ص٣1999ترد كتابة اٝتو يعٍت إظهاره أيضاً وىو أمر كاٍؼ قد يُغٍت عن صورة التمثاؿ )كونج, 
                                                 

 (.362, ص1989( رع, إلو الشمأ يف مصر القددية, وقد اٗتذ بعض ملوؾ الفراعنة ألنفسهم لقب ابن رع )مهراف,(8
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لى قوة خبلقة, وأف االسم كائن حي لذلك فإف معرفة لقد اعتقد ا١تصريوف القدامى أف الكلمة تنطوي ع
اسم شخٍص ما تكفي للتحكم فيو أو السيطرة عليو, وكاف شائعًا أف أفضل وسيلة لؤلخذ بالثأر من 
األعداء بعد موهتم ىي تشويو أٝتائهم على ما تركوا من آثار, بالتارل يتم التأكيد على أ﴾م ماتوا حقيقًة 

 (.33, ص1996)بوزنر, وآخروف, 
رالبًا ما تتمّخض األزمات السياسية عن إصدار عقوبات باإلعداـ تكوف مصحوبة ٔتحو وإزالة اسم    

الشخص احملكـو من كافة النصوص اليت ديكن الوصوؿ إليها وتدمَت ٘تاثيلو كنوع من التنكيل بو )ڤَتنوس, 
عودة صاحب ذلك  (, ويبدو ىذا كإجراء احًتازي يهدؼ إذل اٟتيلولة دوف114, ص2001يويوت, 

التمثاؿ أو االسم إذل اٟتياة يف أي وقت, ويكوف ذلك بتقطيع أوصاؿ ٚتيع اٟتيوانات ا١تستعملة كرموز 
ىَتورليفية يف النصوص السالفة الذكر, وثقبها بالسهاـ والسكاكُت إلبطاؿ أي تأثَت ٢تا, واٞتدير بالذكر أف 

رية دل تكن ٣ترد زخارؼ بل كانت الغاية منها زيادة قوة النقوش ا٢تَتورليفية ا١تصاحبة لؤلعماؿ الفنية ا١تص
(, 260,188, ص ص1996الصيغ واألٝتاء ا١تنقوشة على التمثاؿ أو بالقرل منو )بوزنر, وآخروف, 

ولعل يف ىذا انعكاس لنظرة ا١تصريُت إذل حروؼ اللغة ا٢تَتورليفية على أ﴾ا كائنات روحية مؤثرة بشكل 
ذلك يتم تصوير الكائنات ا٠تطرة يف نصوص ا١تقابر مبتورة األطراؼ أو مقطوعة فعاؿ يف العادل اآلخر, ول

ف باألربلؿ )جاؾ, د.ت, ص و الرأس, وينطبق األمر ذاتو على األعداء الذين ُيصّوروف دائمًا وىم مكبل
شار إليها قبل 33-32ص

ُ
(, الشكل التارل ديثل منوذجًا للحروؼ ا٢تَتورليفية ا١تستخدمة يف النصوص ا١ت

 وبعد بًتىا.
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 (301, ص1999)كونج, 

بكلمات تنم  -حسب اعتقادىم-كما كاف باإلمكاف دفع أو منع األضرار اليت تسببها أرواح العادل اآلخر    
(. ويف بعض اٟتاالت 46, ص2000عن قدرة وسيطرة منها:  إنٍت أعرفكم وأعرؼ أٝتاءكم  )لوكر, 

واسم والدتو ووالده  الفردية تتم تبلوة النص السحري على التمثاؿ الشمعي أو الفخاري للعدو ويُكتب اٝتو
ْترب جديد على ورقة بردي جديدة مث يُدفن يف مكاف ُيسمى  مكاف تنفيذ اٟتكم , ويُرجل أف ا٢تدؼ من 
استخداـ أدوات جديدة ورَت مستعملة من قبل ىو أف تكوف أكثر طهارة, وبالتارل أكثر فعالية يف مكافحة 

طقوس ٘تثيل العدو بتمثاؿ مشعي أو (. وبشكل عاـ ديكن القوؿ بأف 188, ص1999الشر )كونج, 
فخاري وما يتبع ذلك من إجراءات تبدو واضحة وجلية نظراً الكتشاؼ األدوات واألشكاؿ ا١تستخدمة وما 

 (.139-138, ص ص1997٘تت اإلشارة إليو يف الربديات ونصوص ا١تعابد )دوناف, كوش, 
ىو أقرل ما يكوف لبلستعراض أو الًتفيو  وأما عن سحرة فرعوف موسى فيبدو أ﴾م كانوا ديارسوف سحراً    

سورة طو, ولعل  58 اآلية  ﴿قاؿ موعدكم يـو الزينة وأف حيشر الناس ضحى بدليل قولو تعاذل يـو
ا١تقصود بيـو الزينة يـو عيد أو مهرجاف و  أعلم, وفيو على ما يبدو جيري التنافأ بُت السحرة بإظهار 

ستشف من ذلك أف ملوؾ الفراعنة قد تعهدوا برعايتهم نوعُت من السحر قدراهتم إلمتاع وإ ار اٟتضور. ويُ 
مها: السحر الرٝتي الوقائي ا١توّجو ضد األعداء, وعادة ما يتسم بالعنف والقسوة, والسحر الًتفيهي أياـ 
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األعياد واالحتفاالت, ودل يرد أف تلك ا١تنافسات بُت السحرة أياـ األعياد قد خرجت عن إطارىا 
 ضي لتتحوؿ إذل مسألة ٖتدي إثبات وجود إال عند ظهور موسى وقبولو ٖتدي فرعوف وسحرتو.                االستعرا
وٙتة من يرجل أف أولبك السحرة قد استخدموا يف سحرىم أساليب ووسائل علمية صرفة, ويدّلل على    

اآلية    بكل ساحر عليميأتوؾ ﴿: ذلك باآليات الكردية اليت تقرف ذكر السحر بالعلم مثل قولو تعاذل
سورة  36,33اآليتاف   ﴿يأتوؾ بكل سحار عليم , إف ىذا لساحر عليم﴿ سورة األعراؼ, 111

(. ال يبدو ىذا الرأي مقنعاً ألف سياؽ اآليات الكردية 229-228, ص ص2008الشعراء )عبد اٟتميد, 
ا ورد يف متوف التفاسَت فعلى سبيل يعطي انطباعاً بأف الساحر أو السحار كاف عليماً يف صنعتو يؤيد ذلك م

ا١تثاؿ ال اٟتصر ورد يف تفسَت الشعراوي أف كلمة ساحر تعٍت ا١تشتغل بالسحر, وكلمة سحار تعٍت ا١تبالغ يف 
, 1991اتقاف السحر, وذكر يف تفسَت ساحر عليم أي عليم بفنوف السحر وأالعيب السحرة )الشعراوي, 

كثَت: يأتوؾ بكل سحار عليم أي يقابلونو ويأتوف بنظَت ما   (, بينما جاء يف تفسَت صحيل ابن4288ص
 (.      351, ص3, ج2006جاء بو )العدوي, 

ىذا الكم الكبَت من الطقوس والتعاويذ والتمائم اليت كانت شائعة ومتداولة بُت ا١تصريُت قدديًا ىل ىو    
ين ا١تصريُت وإديا﴾م بأف ما نوع من اإلرث الذي مت تناقلو بشكل عفوي ال شعوري؟ أـ أنو يعكأ تدّ 

يصيب اإلنساف إمنا ىو بأمر اآل٢تة؟ أـ ىو ا٠توؼ من ا١توت, ومن اٞتهل ٔتا ينتظر اإلنساف بعد خروج 
روحو؟ أـ ىو ا٠توؼ من ا١ترض؟ أـ أف األمر ال يعدو كونو ٣ترد استغبلؿ من جانب الكهنة الستثمار 

جملتمع ا١تصري القدمي وتنميتها من أجل ٚتع الثروات؟. أـ اٞتوانب الروحية والدينية لكافة طبقات وشرائل ا
أف كل ذلك اجتمع ليشكل ا١تزاج العاـ لسكاف وادي النيل وكٌل تناولو من زاويتو ا٠تاصة؟ وإذا كانت 
الطبقة العليا قد آمنت بالسحر كنوع من الًتؼ ا١تتمثل يف خلق عادل افًتاضي يضمن للمتوىف الثري تأمُت 

 العادل اآلخر فما الذي دفع العامة إذل تبٍّت االٕتاه ذاتو؟ حياة الئقة يف 
أسبلة يصعب إجياد أجوبة ٢تا خارج إطار الًتجيل وتسجيل ا١تبلحظات؛ حيث ًيبلحع أف السحر    

بشكل عاـ شديد االرتباط بكل ما ىو رامض أي أف كل أمر خُيّيم عليو الغموض وعدـ الوضوح يكوف 
سحر وٕتذره, ولعل أىم ٣تالُت ازدىر فيهما نشاط السحرة ٔتصر مها ا١ترض ٔتثابة بيبة خصبة لظهور ال
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وا١توت؛ فا١ترض أو بعض أنواع ا١ترض على األصل كانت ميدانًا لنشاط األطباء السحرة الذين صاروا 
عشرات الوصفات الطبية ذات الطابع السحري. أما ا١توت فقد أدى إذل ظهور التحنيط وما يتعلق بو من 

اويذ كانت تتم على يد طوائف متعددة من الكهنة سعياً للحفاظ على أجساد ا١توتى من التحلل طقوس وتع
وضماف عبورىم إذل العادل اآلخر بسبلـ دوف مضايقات من األرواح الشريرة اليت كانت ٔتثابة العدو األوؿ 

يصيب النظاـ  ا١تسؤولة عن أي خلل -وفق رأيهم-ا١تستهدؼ دائمًا من جانب األطباء والكهنة أل﴾ا 
الكو  أو تركيب الكائن البشري, وبذلك يشكل كل من ا١ترض وا١توت احملور الذي دارت حولو أنشطة 
السحرة, وال شك أف الغموض يضفي شيباً من التبجيل والقداسة على ٥ترجات تلك األنشطة وحيوؿ دوف 

 التعّرض ٢تا أو انتقادىا.
 النتائج 

إف السحر وما يتضمنو من شعائر يكمن يف قلب ا١تعتقدات ا١تصرية حيث ًيستعاف بو ١تواجهة كل 
 األحداث السيبة على ا١تستويُت ا٠تاص والعاـ.  

إف وجود آالؼ الصيغ السحرية والنصوص والتعاويذ اليت يتم استنساخها بشكل مستمر أسهمت يف 
 .انتشار تداوؿ السحر يف اجملتمع ا١تصري القدمي

إف إقباؿ كافة فبات اجملتمع ا١تصري القدمي على تعاطي السحر رٔتا يعكأ مصلحة خاصة لكل فبة من وراء 
ذلك؛ حيث رأت فيو السلطات العليا وسيلة الستتبال األمن واستمرار االحتفاظ بالسلطة, بينما وجد فيو 

ا١توتى والعُت ا١تؤذية, أما العامة  الكهنة مصدر دخل مهم بدعوى توفَت اٟتماية من األرواح الشريرة وأشباح
 فقد تأملوا أف يكوف تعويضاً ٢تم عن اٟترماف من كل ما ٘تتعت بو الطبقات العليا من مزايا.

إف قراطيأ السحر يف مصر القددية دل تكن ٣ترد خياؿ وأالعيب ىواة وإمنا ىي نتاج مؤسسات قامت ٖتت 
 رعاية الدولة ُعرفت ببيوت اٟتياة.

ما قبل التاريخ ىو ا١تصري اليـو ومثلو العريب بشكل عاـ تعّود استخداـ مصطلحات مثل إف ا١تصري في
٘تيمة, حرز, حجال وىي مصطلحات ما تزاؿ شائعة ومتداولة حىت اليـو عند كثَت من الناس وإف دل ينظروا 



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

293 

 

ا شكلت إليها من منطلق كو﴾ا نوعًا من السحر, وال يقل عن تلك ا١تصطلحات استخدامًا ٣تّسمات رٔت
 اٞتانب ا١تكشوؼ للتميمة كمجّسم اليد ا١تفتوحة والعُت والقرف والسمكة ورَتىا.

إف فلسفة ا٠تلود وحياة ما بعد ا١توت وما يتصل  ا من فكر عقائدي ىو ما دفع ا١تصريُت إذل التفّّت 
ت يف واالبتكار يف عمليات ٖتنيط حثث ا١توتى كجزء أساسي ضمن طقوس عدة لضماف حياة كردية للمي

 العادل اآلخر.
فيما يتعلق باٟتياة اآلخرة فقد ساد االعتقاد يف مصر القددية بأنو ال ديكن الوصوؿ إذل اٟتياة األبدية من 

الشجاعة -عند وصو٢تا بوابات ا١توت–دوف السحر؛ ذلك أف النصوص السحرية ىي اليت هتب روح ا١تتوىف 
 صاعب والعبور إذل الفردوس بأماف.وتزودىا ٔتا ٖتتاجو من معرفة لتتمكن من اجتياز ا١ت

إف إبداعات ا١تصريُت يف الرسم والتصوير على جدراف ا١تعابد وا١تقابر كانت يف جانب كبَت منها عبارة عن 
 ركائز سحرية هتدؼ إذل جلب األمن واالستقرار وتيسَت األمور ودفع األخطار.
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