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 أكتوبر 6مدٌنة  المعهد العالً للسٌاحة والفنادق، 1
 السٌاحة والفنادق، جامعة مدٌنة السادات كلٌة 2

 الُملخص

اء بثقفناتهم مالقند نوالمصنرٌحنتف  ا، لكنن الخارجٌة واتمصر للعدٌد من الؽز تعرضعلً الرؼم من    
علننً مننر العصننور، واننً الواانند دننناا العدٌنند مننن العننادات والتقالٌنند اننً عصننرنا الحا ننر التننً ترجنند 

 .اٌما ٌتعلق بالتفاؤل والتشاؤمجذوردا إلً العصر المصري القدٌم وخاصة 

.مصر القدٌمة، التشاؤم، عادات عادات التفاؤل

 
عتبار اللف ٌن مشتركٌن إاً الحدٌث عن العادات والتقالٌد، اإننا نجد أن ؼالبٌة األاراد ٌمٌلون إلى    

رتباطهما الوثٌق دوماً، إوراجد إلى  وجٌه لمعنى واحد ودو األمر القدٌم، الذي ال حداثة اٌه، ودذا سبب
واً كل مجاالت الحٌاة، اال نكاد نذكر اللف  األول حتى نتبعه باللف  اآلخر، وإن كانت العادات دً 

عتدنا على القٌام بها منذ الصؽر، ودً راجعة إلى ما اام به اآلباء واألجداد على إمجموعة األمور التً 
ا التقالٌد، اهو الموروث الثقااً الذي ورثناه عن اآلباء القدامى، وأصبح متداد حٌاتهم بشكٍل كبٌر، أمإ

 .بالنسبة إلٌنا كالكتب القدٌمة أو المراجد، نعود إلٌها عند الحاجة
 .اإلعتقاد بالعفارٌت القدٌمة مصر من المورثة والتشاؤم التفاؤل عاداتومن 

 

تجول روحه اً المكان و ٌتحول عفرٌتاً  نسان الذي ٌموت مقتوالً اإلن أكان ٌعتقد المصري القدٌم 
ا كان ٌتم مواجهه تلا العفارٌت لذل ،(1) رار للذي ٌزور المكانأالذي اتل اٌه مسببه مشاكل و

ولقد ، (3)بطال تكاثردا من االساسإلتأثٌردا السئ او عكسها بطال إل ،(2)ستخدام التعاوٌذ السحرٌةإب
سماء تلا العفارٌت بالتعاوٌذ وذلا بكتابة بعض المخصصات أد كتابة تبعت عنإو د المصري ااعدة 

طال إبلسئ وثر دذه الكائنات اأٌقاؾ ااعلٌة ل ٌحت ر....( وذا إلا )السكٌن، رجل مربوط ، رج
ال إح المٌت ي روأخ آال ال إعفارٌت )االرواح الشرٌرة( ما دً ن تلا الأ، والجدٌر بالذكر (4) ررداأ
 .(5)و مؤذٌاً   اراً  دماله و تجادله اأصبح عفرٌتاً إنه تم إ
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رواح دً لوحة بمتحؾ حدي تلا األإ رار التً سببتها لٌنا باألإمثلة التً وصلت من األ
( والتً ترجد لعصر 1شكل ) Bentresh(1)و المعرواة بأسم لوحة بٌنترٌش c) 284اللوار)رام 

بختان اد تلبستها احد االرواح الشرٌرة و جعلتها مرٌ ة و طرٌحة رمسٌس الثانً وتفٌد بأن امٌرة 
ستعملها إتعوٌذة  د الصداع  ٌ اً أ، ووجدنا (2)الفراش، ولم تشفً اال علً ٌد االله المصري خونسو

ن لم تتركً صدغ االن بن االن، اسأحرق إموات الخطرٌن اائال: "رواح األأحد أحد الكهنة لمواجهه أ
حتماء من شردا إلدذا كان دناا عده طرق ل ، وعلً(3)...." اشعل النار اً جسداالبا الخاصة با و 

صفٌة التً كانت تو د اً و التماثٌل النأ  (3h ikr n Rc –Stelae)ما عن طرٌق اللوحات إوذلا 
ل ، ومد ذلا اقد حرص المصري القدٌم ك(4)سالؾرواح األأو موائد القرابٌن وذلا لتمجٌد أالمنازل 

ن تصبح صماء أوذلا بهدؾ  و كسردا عمداً أ *نذأن تكون بدون أعة تلا التماثٌل الحرص عند صنا
 (.2شكل ) (5)ي عدو للمٌت صاحب دذه الرؤوسأو ألكلمات السحرٌة ال ارة للعفارٌت اال تستمد ل

ٌجابً اً إنها كانت لها دور إال إذي لحاق ال رر واآلإن خصائص العفارٌت أعلً الرؼم من   
ومثال  ،(6)ستعانة بهم اً بعض التعاوٌذ والتمائمخالل اإلالوالدة وذلا من ثناء الحمل وأمهات حماٌة األ
تعود للدولة التً بنٌوٌورا و "المٌتروبولٌتان"حدي العاجٌات السحرٌة الموجودة اً متحؾ إعلً ذلا 

ة من الكائنات الشرٌر "مري سنب"حد العفارٌت الحامٌة بحماٌة سٌدة تدعً أالوسطً نص علً لسان 
 . (7) ي خطر ٌهددداأو حف ها من 

ومن دنا ٌكون االرتباط بالشمس دو الشكل األا ل للمتواً للتحول األكٌد لحالة آخ ، حٌث كان 
ال ٌصل إلٌها إال بعض  ٌجابً لحالةالمٌت الفعال" المبجل بمفهومه اإلالمصطلح اً البداٌة ٌشٌر إلً "

حتى وأصبح ٌشٌر إلً كلمة "روح" أو  عكسٌاً  كتسب معنىإالموتى ذو صفات خاصة، لكنه مد الوات 
، وٌبدو أن كلمة القبطٌة كانت أصل (8)ستمر اً القبطٌة بنفس المفهومإ"عفرٌت" بمعناه السلبً الذي 

سم "الشٌطان" إب رتباطها جمٌعاً ة المعاصرة ذات الم مون السلبً إلمجموعة من المصطلحات العامٌ
 .(9)، إخص، إخٌه .. وؼٌردا"خ، كخبوالتً تحولت بعد ذلا إلً  bihالقبطً، 

تشٌر نصوص مقابر الدولة القدٌمة إلً أن المتواً ٌصبح "آخ إٌقر )اعال / اادر( أو "أخ عبر" 
 )مجهز/ معد( من خالل تواٌر: 

 أثاث جنزي مالئم له. (1
 ارابٌن مستمرة تقدم له. (2
 معراته بالنطقات السحرٌة المساعدة له اً العالم اآلخر. (3

اً حالة المٌت الـ: أخ دو انه "اعال" و "مبجل" ، لكن لو تم إدماله وتجادله ٌصبح وعلى دذا ااألصل 
عفرٌتاً  اراً مؤذٌا.. أي أن ادمال روحه االساس اً تحوله من الحالة اإلٌجابٌة الحامٌة إلً الصورة 

 .(10)السلبٌة المؤذٌة
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( الذي ددد بعٌنه 3شكل ) (1)بو اٌس )ثعبان الفو ً(أو الشرٌرة ب أبدأت اكرة العٌن المؤذٌة 
ولً  اً نصوص بو اٌس للمرة األأذكر تزان الكون، إمركب الشمس )رع( و بالتالً ددد  بحارإ

بو اٌس له ست ألتً بالدولة الحدٌثة حٌث توجهه اإلالتوابٌت بالدولة الوسطً  بعد ذلا اً كتاب المو
من اجل ان ٌعود االبحار الً مساره الطبٌعً ... انت ٌا من رأٌته من بعٌد  اننً ااؾ  دااائال : " 

 .(2)" ... اؼلق عٌنا

وحتً ألهه آ، (3)شخاصا أن ٌكونوأالعٌن المؤذٌة اأصبح من الممكن  بعد ذلا تعددت مصادر
 تجول روحه اًو ٌتحول عفرٌتاً  نسان الذي ٌموت مقتوالً إلان أكان ٌعتقد المصري القدٌم ، (4)عفارٌت

ا كان ٌتم لذل ، كما ذكرنا سابقاً،(5) رار للذي ٌزور المكانأالمكان الذي اتل اٌه مسببه مشاكل و
دمها أومن  ،(7)و عكسها أالبطال تأثٌردا السئ  (6)ستخدام التعاوٌذ السحرٌةإمواجهه تلا العفارٌت ب

له هه اً الحماٌة من تلا العٌن ا اإللشترا الكثٌر من اآلإكما  ،(8)وجات" السبدأعٌون "
كما تعمد المصري القدٌم  ،(10)الرماحمثل طعن العٌن المؤذٌة بالسهام وسائل حماٌتهم وتعددت و،(9)بس
طفاء إستر اءدا و إمن ابل العٌن الشرٌرة وذلا بهدؾ نكسرت إو أشٌاء التً تدمرت صالح األإعدم 

أن ت م تلا التعاوٌذ أو التمائم رسماً لسبد  أحٌاناً  . والملفت أنه كان محتمالً  (11)حدتها و خطورتها
، وٌبدو أن عٌون "اوجات" السبد (12)عٌون "أوجات" )عٌن حورس( بهدؾ استر اء العٌون المؤذٌة

لٌقل الشخص دذه دذه كان لها دور سحري عالجً دام بشكل عام. حٌث ٌذكر أحد نصوص التوابٌت: "
 .(13)"عة والنطرون.. وٌشربها الشخص)النقطة( اوق سبد عٌون أوجات مرسومة.. تؽسل بالج

ذلا ما دعادم إلً رسم الخطر من الحٌوان اً المداان مشودا تجنبا لما اد ٌقد من خطره ومد       
وا ٌعوذون المٌت من أذى ذلا االراجح أن تشوٌهم صور ما أنما كان معوذا لٌس ؼٌر، بمعنى أنهم كان

 ، وٌكفلون له الحماٌة واألمن بعامة.الثعابٌن

                                                                 
1
                   J. F. Borghouts, 1973," The Evil Eye of Apopis", in: JEA 59, pp.114-150. 

2
   S. Schott , 1931," Ein Amulett gegn den bosen Blick", in: ZAS 67, p.109 (no.8)       

      
3
                                                                                               S. Schott, Op. cit., p.109. 

 
4

                                                   J. F. Borghouts, The Evil Eye of Apopis, pp.142-148. 
 .278, ص السحر و السحرة عند الفراعنةايفان كونج,  5

               
6

 C. Goyon, , 1974," Sur un formule des rituls de Conjuration des Danger de 

L'Annee", in: BIFAO 74, p.77 ff. 
 .252, ص, السحر و السحرة عند الفراعنةايفان كونج 7

         8 P. Barguet, 1986," Texte de Sarcophages Egyptiens du Moyen Empire", LAPO 

12, Paris, Spell 588. 

                                       
9

 Meeks, 1971," Genies anges et Demons", in: Sor Or 8, p.17. 

      
10

 W. Spiegelberg, 1924, "Der bose Blick im altagyptischen Glauben", in: ZÄS 

59, p.152. 
           

11
             S. Schott, 1931, "Ein Amulett gegn den bosen Blick", in: ZÄS 67, 

p.110. 
19
          P. Barguet, 1986," Texte de Sarcophages du Moyen Empire", LAPO 12, 

Spell 588.            

                            
13

      Meeks, 1971," Génies anges et demons", in: Sor Or 8, pp.17-

84. 



      9112(    يونيو 1( ، العدد )3جامعة مدينة السادات    المجلد ) –مجلة كلية السياحة والفنادق           
 

 -49- 

 

إنه الحاسد  أنما ٌشبه ما ٌجري اً مصر الٌوم اً الراً من تشكٌل نموذج لمن ٌعتقدلعل ذلا        
ذاه، ثم ٌعمدون إلً مو د العٌنٌن اٌقتلعونهما، وال شا أن ذلا لن ٌقتلد عٌنً آالذي نالهم من عٌنه 

ن إألذى من عٌنٌه نفسهم اأنما ٌردون عن إنهم أاعلهم دذا، ولكنهم ٌؤمنون  الحسود ولن ٌناله األذى من
بؽادم بشر، ولن تعمى الخماسة الزرااء التً ٌلبسونها األطفال عٌن الحسود كما أن لف  الخمسة الذي 

لى األعداء بأسلوب ما أن صراوه بالقول، وما زال كثٌر عالعٌون عن الحسد خلٌق أن ٌنصرؾ  ٌكؾ
 .(1)من المصرٌات ٌتجنبن لف  الخمسة بقولهن" اً عٌن العدو خمسة"

كتب الموتً لصد الً التعاوٌذ من متون التوابٌت ولجأ المصري القدٌم  اقد ما ذكرنا من ابلك      
العٌن المؤذٌة ومن دنا اإن كلمة تعوٌذة اً اللؽة العربٌة تعنً الصٌؽة اللف ٌة أو الرامٌة أو التركٌبة 

لً جلب خٌر أو شر التً تجمد بٌن الحروؾ واألراام واالشكال المرسومة وتؤدي كتابتها أو تالوتها إ
 .(2)أو إحداث تأثٌر سحري اً شًء أو شخص

دسة ٌبدو إن المصرٌٌن اد اعتقدوا اً ااعلٌة الصور أو التمثٌالت اإللهٌة والكائنات واالشٌاء المق      
عتقد المصرٌون أنه من الممكن بواسطة تالوة كلمات القوة دذه أن إالتً زودت بكلمات اوة خاصة و

عدائهم وكانت كلمات السحر القوٌة أتعاوٌذ سوؾ تعمل لصالحهم و د ال ٌعٌشوا اً سعادة وأن دذه
والصلوات التً كانت تتلى علً التمائم تجعلها تمتلا اوة م اعفة، اتشمل القوة الموجودة بطبٌعة 
الحال اً المواد التً كانت تصند منها التمائم باإل ااة إلً تلا العبارات التً كانت تكتب أو تقرأ 

 .(3)علٌها

نعٌب علً ادماء المصرٌٌن وال الشعوب القدٌمة بصفة عامة إعتقاددم الراسخ اً القدرة  ال      
تقاء لسوء إا كتمائم وتعاوٌذ لمند األذى أو ستخدامهإطد الحلً والمصوؼات والمجودرات والسحرٌة لق

رة وأعٌن الحاسدٌن وإبعاد األرواح الشرٌ السحر األسود الشرٌر أو  د الحسدالح  أو للتحصن  د 
 .(4)والوااٌة من األمراض باإل ااة إلً ادرتها السحرٌة علً تحقٌق الرؼبات واألمنٌات الطٌبة

من المعروؾ حتى اً عصرنا الرادن أن شعوبا كثٌرة ما زالت تؤمن بمثل دذه المعتقدات وترى      
اً بعض أنواع الحلً والمجودرات ادرة علً تحقٌق الحماٌة من األمراض أو من عض الثعابٌن 

ٌوٌة سألااعً ولدغ العقارب وؼٌردا من الحشرات السامة وعلى سبٌل المثال اً بعض الدول اواأل
عتقاد شعبً عام بأن التحلً بحجر الٌشب ٌكفل حماٌة صاحبه من إكأٌران والهند والصٌن ٌسود 

عتقاد بأن حجر الفٌروز ٌبعد عن صاحبه أو المتزٌن به الكثٌر كما ٌسود اإلالتعرض ألمراض القلب 
لة علً سواحله من المخاطر والشرور واً الٌونان واً كثٌر من جزر البحر المتوسط واً الدول المط

عتقاد بأن الخرزات الزرااء أو المشؽوالت المصنوعة على شكل ارون الفلفل الحمراء تمند إٌنتشر 
 .(4. شكل )(5)الحسد اتشبا بمالبس األطفال
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جتماعٌنة متدنٌنة ٌطلنق إابات محترانات، ودنن نسنوة منن طبقنة ند عندما ٌموت أحد النبالء تستأجر  
اء القُننرو ووجننودهن ملطخننة علننٌهن " النائحننات " للقٌننام بطقننوس الجنننازة، اٌننندبن وٌصننرخن انن  أنحنن

، وت رب الواحدة منهن صدردا بٌد بٌنما تشند شنعردا ومالبسنها بالٌند األخنرى. وٌنتقنل موكنب بالتراب
ى وأصداائه وخدمه، وٌتصدردم الكهنة إلنى مواند المقبنرة علنى ال نفة جنائزي مكون من أاارب المتوا

الؽربٌة من النٌل. وتحمل بعض الندابات زدوراً، وأطعمة، وزٌوتا، بٌنما تحمل أخرٌنات مالبنس وأمتعنة 
 (6-5، ودذا ما نفعله تماماً اً واتنا دذا.شكل )(1)لتركها داخل المقبرة

لراحل العزٌز عادة عنند مواند المقبنرة وبعند انتهناء الموكنب بعد الجنازة، تقام الوالئم على شرؾ ا  
حتساء النبٌذ حتى ٌصلون إلنى السنكر النذي ٌنبلؽهم ق المقبرة لبأبد، ٌدعى ال ٌوؾ إلحتفاالت وإؼالواإل

حتنرام للمتنواى، وعلنى نحنو فقٌد. وٌؤدى ذلا بأاصى ادر من اإلحالة من النشوة تجعلهم على اتصال بال
األدعٌة وارابٌن الطعام عند مواد المقبنرة. وؼالبنا منا ٌقنص أانراد األسنرة خصنالت  بالػ الجدٌة. وتترا
 للحداد. من شعردم رمزاً 

 

كان المصري القدٌم ٌكسر أوانً اخارٌة وراء المتنواً، وٌندان ذلنا اإلنناء بجنوار ابنره، حٌنث 
ثنري، أالمكنان  ودذا كان داللة أثرٌنة علنً أنلوح  العدٌد من األوانً الفخارٌة المكسورة بجوار القبور 

وكان ٌفعل ذلا لسبب عقائدي بحت أال ودنو أن ال تعنود النروح )الكنا( منرة أخنري إلنً المننزل وتنؤذي 
 الموجودٌن به.

ن نندري أها اً حٌاتنا الٌومٌة بكثنرة دون دذه العادة موجودة حتً االَن اً مجتمعنا، وحتً اننا نقول
 .(2)شخاص الؽٌر مرؼوب اٌهم وال اً عودتهمللله( ودذا القول ٌقال وراه اكسر إال ودً )أ

 
المصري القدٌم والمصري الحدٌث دما شخص واحد مهما إختلؾ الزمان أو  مما سبق نستنتج أن            

تؽٌرت العقٌدة اال ٌزال المصري القدٌم ٌحمل عن أجداده الكثٌر ودو ال ٌعلم من عادات وتقالٌد وحب 
للخٌر وكرم وحسن ال ٌااة وحتً اً لؽتنا العربٌة الجمٌلة أدخلنا إلٌها ألفا  ارعونٌة وأصبؽنادا 

 لعربٌة الكاملة حتً  ن البعض إنها عربٌة خالصة ال تمت الً المصرٌة بصلة.بالصبؽة ا

لكن ما الذي جعل تلا الموروثات الثقااٌة واإلجتماعٌة الفرعونٌنة ت نل معننا النً االين انً حٌاتننا     
السنبب دنو حنب ؛ الٌومٌة مد العلنم بنأن اإلسنالم والمسنٌحٌة انً مصنر حرمنوا الكثٌنر منن تلنا العنادات 

ري بالتمسننا بالعننادات والتقالٌنند والمحاا ننة علٌهننا اكننم مننن بننالد ؼننزت مصننر وإحتلتهننا بنندأ مننن المصنن
إال أن تلننا الح ننارات القدٌمننة أخننذت  الهكسننوس ومننروراً بننالنوبٌن واللٌبننٌن والبطالمننة والرومننان انندٌماً 

كثٌنراً مننن المجتمنند والفنننون المصننرٌة بننل ومنننهم منن اخننذ بعننض العننادات والتقالٌنند مصننرٌة وأصننبؽودا 
بالصننبؽة القرٌبننة منننهم، وبننذلا أكنند الشننعب المصننري إنننه سننٌ ل متمسننكاً بمبادئننه وعاداتننه وتقالٌنننده 

الثقاانات، وخلند ذكردنا المصنري الحندٌث جنٌالً وموروثاته جٌل بعد جٌل مهما إختلؾ الزمنان وإختلفنت 
 .بعد جٌالً 

 

                                                                 

 .118, صروح مصر القديمة,  2005َانا رويز, 1
 .مجمة حراس الحضارة, 2013,محمود المنداري 2
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Abstract 

     In spite of the fact that Egypt witnessed servile foreign invasions kept their 

culture and habits thought the decodes, actually there are many customs and 

traditions in our present daily life that have their roots in Ancient Egypt, 

especially what concerns the optimism and pessimism. 
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