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  لسحرية في مصر في العصر الرومانيالدمى ا

د.اسماء اسماعيل محمد


 

 ملخص:ال

استخدمت الدمى السحرية في مصر منذ أقدم العصور، وظلت كذلك حتى وقت  
قريب. وقد استعملها كذلك اإلغريق والرومان. وقد صنعت تللك الدمى أو التماثيل 
المصغرة من األحجار أو المعادن أو الطين أو الفخار أو الخشب أو الشمع أو القماش 

 في عمل الدمى السحرية. 

  Homeopathyلك الدمى على كال مبدأي السحر وهما مبدأ التماثل وقد اعتمدت ت     
، وفيه يقوم الساحر أو ممارس السحر بإيقاع تأثير معين على  Imitationأو التقليد 

، وفيه Contagionشخص عن طريق إيقاع نفس التأثير على صورته، ومبدأ العدوى 
نفس التأثير على جزء من  يقوم الساحر بإيقاع التأثير على الشخص عن طريق إيقاع

جسده مثل الشعر وقالمة األظافر، ويحدث ذلك عندما توضع في بعض هذه الدمى 
أجزاء من الشخص المراد سحره مثل الشعر. ويقتصر غرض استخدام الدمى 

 السحرية على سحر الشر أو السحر العدواني مثل مجال اإلغواء أو إيذاء العدو.

 الدمى السحرية في مصر في العصر الروماني.هذا البحث سيدرس استخدام     

 الكلمات الدالة:  

 التمائم، السحر في الفترة الرومانية ،عرائيس الفودو السحر،، الدمي السحرية
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عليذه، حيذث تسذبب لذه  بذدء الخليقذة وجذود قذوى خفيذة تسذيطراإلنسان منذذ  اعتقد     
علذى مواجهذة تلذك القذوى، لذذلك لجذأ الخير والشر، فشعر بحاجته الشديدة لما يسذاعده 

إلذذي اسذذتخدام السذذحر مذذن خذذالل أدواتذذه التذذي تتمثذذل فذذي التعاويذذذ والتمذذائم والذذدمى 

 .)1(السحرية

علذى كذال مبذدأي السذحر اعتمدت  التيمن تلك األدوات الدمى السحرية  نتناولوس     
وفيه يقوم الساحر أو ممارس  ، Imitationأو التقليد   Homeopathyوهما مبدأ التماثل 

السحر بإيقاع تأثير معين على شذخص عذن طريذق إيقذاع نفذس التذأثير علذى صذورته، 
، وفيه يقوم الساحر بإيقاع التأثير على الشخص عذن طريذق Contagionومبدأ العدوى 

إيقاع نفس التأثير على جزء من جسده مثل الشعر وقالمة األظافر، ويحدث ذلك عندما 
أو قالمذة  ض هذه الذدمى أجذزاء مذن الشذخص المذراد سذحره مثذل الشذعرتوضع في بع

. ويقتصر غرض استخدام الدمى السذحرية علذى سذحر الشذر األظافر أو حتى المالبس

 .)2(بأشكال مختلفة يذاءاإلأو  في أمور العشق أو السحر العدواني مثل مجال اإلغواء
النذوع األول وهذو السذذحر المفيذد المسذذتخدم  تنقسذم أغذراض السذذحر إلذى نذذوعين،و     

بغرض الشفاء والحماية، مثل استخدام التمائم السحرية في األغراض الطبيذة المعالجذة 
لألمراض وكذلك في دفع أذى الشياطين والسباع والحشرات وغيرها، أما النوع الثاني 

تخدم بغرض أو سحر الشر المس أو ما يطلق عليه السحر العدواني وهو السحر الخبيث
، فذذإلى رر باألشذذخاص وفذذي كثيذذر مذذن األحيذذاناإلغذذواء واللعذذن والحذذاق األذى والضذذ

عذذن األشذذخاص المذذراد تعبذذر  التذذي سذذحريةالدمى الذذتسذذتخدم خذذرى، جانذذب األدوات األ
 هذذء ء ضذذرورة علذذىومذذن ثذذم فذذإن الضذذرر الواقذذع علذذى تلذذك الذذدمى سذذيقع بال إيذذذائهم،

 .)3(هابالقرب من أو المقابرهذه الدمى ب ُتدفن ما وعادة، األشخاص

 تسذتخدم حتذىي مصر منذ أقدم العصذور، وظلذت استخدمت الدمى السحرية فقد و     
ك الذذدمى أو التماثيذذل صذذنعت تلذذو اآلن، كمذذا اسذذتخدمت مذذن قبذذل اإلغريذذق والرومذذان،

  .أو القماش المصغرة من األحجار أو المعادن أو الطين أو الفخار أو الخشب أو الشمع
األسذرة الثالثذة المثذال األقذدم علذى اسذتخدام  المصذرية فذي المصذادرقذدمت لنذا قد و    

عمذذال سذذحريا اسذذتخدم فيذذه  Westcarالبرديذذة وسذذتكار  ذكذذرتالسذذحرية، حيذذث  الذذدمى

                                                           
(1)

 Andrews, Amultes of Ancient Egypt, 6. 
(2)

 Kiev, The Study of Folk Psychiatry: Faith and Healing, 6. 
(3)

 Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, 66-67. 
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إلذى  صذغيرال شذمعيالال تمثذال تحولإلى  البردية وتشير على هيئة تمساح، شمعتمثال 

 .)4(حيث استخدم لقتل شخصتمساح حي ضخم 

مذءامرة إلسذقاط استخدمت التماثيل الشمعية فذي عصذر الدولذة الحديثذة للقيذام بكما      
 صذنع المتذرمرون تمذائم وتعاويذذ حيث(، .م ق. 1154-1186عرش رمسيس الثالث )

الملذذك ية ممذذا أدى إلصذذابة السذذحر الطالسذذمبعذذض  ةوتماثيذذل مذذن الشذذمع وقذذاموا بذذتالو

 .)5(بالشلل

كذذان  Nectanebi IIكمذذا أشذذارت بعذذض المصذذادر إلذذى أن الملذذك نكتذذانيبو الثذذاني      

 .)6(يمارس السحر، وققد استخدم تماثيل شمعية مصغرة في هزيمة أعدائه

ي تعذذود للفتذذرات والتذ الفخذذارالمصذنوعة مذذن  التماثيذذل عثذذر علذذى العديذد مذذن قذد و     
وربمذا تكذون قذد اسذتخدمت فذي طقذوس  ،قبل الميالد 19أو  20القرن  نحوالفرعونية 

ثيل األعداء بشكل مفصل د تماقيوعادة ما ت .(1شكل رقم)المقيدين وتمثل بعض  اللعنة

 . )7(التى يقومون بالتضحية بهاربط الحيوانات تما ودقيق مثل
 ،  كمذا تحذدثوالتعاويذ السذحريةللسحر ) 8(وبالنسبة لإلغريق فقد أشار هوميروس     

علذى شذواهد القبذور  وتوضذععلذى األبذواب  تتماثيل الشذمع التذي  تثبذعن ) 9(أفالطون

لرجذال ذوي أعضذاء  علذى العديذد مذن الذدمى السذحرية وعند مفترق الطرق. وقد عثذر
فذي مذدن مختلفذة فذي اليونذان داخذل صذناديق مذن  للخلف وأيديهم مقيدة جنسية منتصبة

كية الفتذذذرات الكالسذذذييرجذذذع تاريخهذذذا إلذذذى و ، لواح اللعنذذذةأصذذذاص مصذذذحوبة بذذذالر
وفذي الالتينيذة باسذم  κολοσσοιهذه الدمى فذي اإلغريقيذة باسذم  وتعرف والهلينستية.

puppae   أو)
bullae

مذن  ة المصذنوعةصذغيرالل اثيتممجموعة من ال على عثروقد  )10

فذذي  Keramaikos يكوسايرامذك مقبذذرة مذن  الرصذذاص مذن اتحاويذذداخذل  الرصذاص

كمذذا عثذذر علذذى دميذذة  .)11((2)شذذكل رقذذم ومنهذذا .م ق. 400 حذذوالي رجذذع إلذذىتو أثينذذا

                                                           
(4)

 Erman, Life in Ancient Egypt,7-8. 
(5)

  Breasted,
 
Ancient Records of Egypt: Historical Documents from the Earliest Times to 

the Persian Conquest, 416-417. 
(6)

 Pinch, Magic in Ancient Egypt, 91. 
(7)

 Pinch, Magic in Ancient Egypt, 93-94.  
(8)

 Homer, Volume I: Books 1-12, 10, 521, 564, 572. 
  (9)

  Plato, Volume II: Books 7-12, 11. 933a–b.  
(10)

 Collins, Magic in the Ancient Greek World, 97. 
(11)

 Faraone, Binding and Burying the Forces of Evil, 190, pl. 5. 



 20دراسات يف آثار الوطن العربي 

4 

 نذا بيرينذافذي نذافورة أ) 12((3سحرية مصنوعة من الشذمع لرجذل تهاجمذه أفعذى )شذكل 

Anna Perenna  حذذظ ومذذن المال )13(.يالرابذذع المذذيالدللقذذرن فذذي رومذذا وترجذذع لنحذذو

عليهذا غريقي والروماني في أماكن مختلفة حيث عثر وجود هذه الدمى في العالمين اإل
في أماكن مختلفة في بالد اليونان وجذزر بحذر إيجذة وإيطاليذا وصذقلية وشذمال افريقيذا 

 )14(وومصر وفلسطين وآسيا الصغرى وسواحل البحر األسود.

وإذا أتينا إلى مصر في العصذر الرومذاني فإننذا سذنجد عذدة أمثلذة للذدمى السذحرية      
والتذذي  - السذذحرية اليونانيذذةت البرديذذا وضذذحتأ كمذذاالمصذذنوعة مذذن الشذذمع والفخذذار. 

الذدور الكبيذر الذذى لعبذه   - الميالديذين  ترجع للفتذرة مذا بذين القذرنين األول والخذامس
ويذذرى  .الفخاريذذةوالحجريذذة والشذذمعية السذذحر فذذي الحيذذاة اليوميذذة باسذذتخدام التماثيذذل 

قد تمثل األعداء الذين يراد إيذائهم بالعمل السذحري، أو إجبذارهم  فارون أن تلك الدمى
على ا نصياع لرغبات طالب العمل، وقذد تمثذل أحيانذا المذوتى الذذين يذراد لهذم تجنذب 

ومذن  )15(عضذها يمثذل ألهذة معاديذة أو شذياطين،األرواح الشذريرة، ومذن المحتمذل أن ب

 )16(ا العمل السحري.هناك من يرى ان بعضها استخدم إليقاع األذى بضحاي

 لرجذل ويحتوي المتحف البريطاني على تمثال صغير مصنوع مذن الشذمع الذداكن     
 37918بذرقم  محفوظ بذالمتحف البريطذانى م. 200 -100 يعود إلى الفترة الرومانية

هذذا التمثذال الصذغير شذعر  ويوجذد فذي سذرة سم. 7.6ويبلغ طوله  ،)17((4 رقم شكل)

في ظهره. ومن شذأن هذذا الشذعر أن ينقذل جذوهر  غروسةوورقة من البردي م ،بشري
علذى  تمذارسسوف تءثر الطقوس التي من ثم الشخص الذي ينتمي إليه إلى التمثال، و

الشعر، وتنصح بعذض التعاويذذ المذذكورة فذي البرديذات اليونانيذة  صاحبالتمثال على 
. أما عن التعويذة المكتوبة المصرية بخلط شعر الضحية المقصودة بشعر شخص ميت

فذي ظهذر التمثذال فهذي غيذر قابلذة للقذراءة اآلن،  المغروسذةفي قصاصة ورقة البردي 
اإليذاء  ن إ  أنه لن يخر  عن غير معروف حتى اآلغرض من هذا التمثال يزال ال و

ورد  ، حيذثمذا وقد يكون الغرض من هذا التمثال إمراض شذخص .)18(بشكل أو برخر

                                                           
(12)

 Natalias, Magical Poppets in the Western Roman Empire: a Case Study from the Foun-

tain of Anna Perenna, 198, fig. 1. 
(13)

  Natalias, Magical Poppets in the Western Roman Empire: a Case Study from the Foun-

tain of Anna Perenna, 194, ff; Piranomote, 2010, 207. 
(14)

 Faraone, Binding and Burying the Forces of Evil, 200-205. 
(15)

 Faraone, Binding and Burying the Forces of Evil, 194-195. 
(16)

 Collins, Magic in the Ancient Greek World, 96-97. 
(17)

 Pinch, Magic in Ancient Egypt, 91, nos. 46-47.  
(18)

  Pinch, Magic in Ancient Egypt, 89-91, Budge, 1930,484.  
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حيذث كذان  ،إليقاع المرض بشخصوصفة  )19(رية اإلغريقيةحالبرديات السفي إحدى 

مذن متتطلبذات الوصذفة السذحرية عمذل تمثذال صذغير مذن شذمع النحذل، وتكتذب بعذذض 
العالمات السحرية على ورقة بردي، ثم تغرس في التمثذال، ويوضذع التمثذال فذي إنذاء 
جديد لم يستخدم، ويترك في الظالم، ثم يءخذ إلى مقبرة ويدفن فيها أثناء ترتيذل بعذض 

  الطالسم السحرية. 

فذي  ونذانجدت العديد منهذا مرافقذة للذدمى السذحرية التذي عثذر عليهذا فذي اليووقد      

وكذذلك فذي  )20(وفي أماكن مختلفة في العصر الهيلينيستي، تهاية القرن الخامس ق. م.

 )22(وقذد عثذر علذى بعضذها ملفذوف علذى شذعر أدمذي. )21(.مصر في العصر الروماني

فذذي رومذذا علذذى سذذت المقدسذذة نذذافورة أنذذا بيرينذذا وقذذد عثذذر فذذي موقذذع واحذذد فذذي موقذذع 

وأحيانذا نكتذب تعويذذة اللعنذة السذحرية علذى الحاويذة الرصاصذية  )23(وعشرين واحدة.

ضذذمت دميذذة سذذحرية مذذن الرصذذاص  مثلمذذا حذذدث فذذي حاويذذة مذذن كيرامذذايكوس بأثينذذا

وىتتضمن نصذوص اللعنذات المسذجلة علذى تلذك الصذفائح )24(ق. م. 400وترجع لنحو 

 ا في ذلك من ذات الجنس( والبغض والفراق.أغراضا مختلفة مثل العشق )بم

وقد  E 27145برقم ظ بمتحف اللوفر وفمح التراكوتا مصر من وهناك تمثال من      

الفتذذرة مذذن  يعذذود إلذذىو )25(( 5)شذذكل رقذذم  Antinopolis عثذذر عليذذه فذذي أنتيتوبذذوليس

 أنتينذذووسوذلذذك ألن اسذذم ، الثالذذث الثذذاني المذذيالدي إلذذى القذذرن لقذذرنالنصذذف الثذذاني ل
Antinoos  ورد في التعويذة المصاحبة للتمثال، وقد مات في مصر غريقا أثناء زيارة

م. ومذن الواضذح فذي التمثذذال أن  130لمصذر فذذي  Hadrianus اإلمبراطذور هادريذان
، قد ظهرت بها العديد من Melon styleتسريحة الشعر المعروفة باسم أسلوب البطيخ 

 زوجذذذة مذذاركوس أوريليذذذوس Faustina الصذذغرى زوجذذات األبذذذاطرة مثذذل فاوسذذذتينا

Marcus Aurelius (161- 182))26( ا وجوليذذذذا دومنذذذذJulia Domna  زوجذذذذة

                                                           
(19)

  Betz, PGM, CXXIV, 1-43. 
(20) 

Stolba, Two Hellenistic Defixiones from West Crimea, 263 ff. 
(21)

 Faraone, Binding and Burying the Forces of Evil, 4 ff. 
(22)

 Gager, Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World, 16. 
(23)

 Sfamenim, Magicians' Instruments in PGM and the Archaeological Evidence, Some 

Examples, 103. 
(24)

 Stratton, Early Graeco-Roman Antiquity, 88-89. Fig. 3, nos, 1, 2. 
(25)

 Kambitsis, Une nouvelle tablette magique d’Égypte, pl. xxx;  Pinch,1995,92,  no. 48.    
(26)

 Baharal, The Portraits of Julia Domna from the  Years 193–211 AD and the Dynastic 

Propaganda of L. Septimius Severus, 118, pl. II, fig. 6. 
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 وأوتاكيليذذذذا سذذذذيفيرا )Septemius Severus (193-211))27 سذذذذبتميوس سذذذذيفيروس

Otacilia Severa  فيليذذب العربذذيزوجذذة Philippus Arabicus (244-249))28( 

امذرأة  مثلذت فيذه، )Gallienus (253-268))29 زوجذة جذالينوس Salolina وسالونينا

فذذي رأسذذها  ارامسذذمثالثذذة عشذذر بهذذا قذذد غرسذذت الذذذراعين خلذذف ظهرهذذا، و مربوطذذة
  وعينيها وأذنيها وفمها وصدرها وأعضائها التناسلية

تعويذذة  انقذش عليهذ )30((6)شذكل رقذم  لوحة من الرصذاص وقد صاحبت التمثال      

إلغواء بتوليمايس  Areaأريا  بن Sarapammonقام بعملها سارابامون  عشق إغريقية
Ptolemais   أيذذذاسابنذذة Aias  وأوريجينذذذيOrigene ، لهذذذة العذذذالم حيذذث يتضذذذرع آل

 Erischigalوإريسذذذخيجال  Persephone وبرسذذذيفوني Hades مثذذذل هذذذاديس السذذذفلي

ممن ماتوا  رواح الموتىوأل Anubis وأنوبيس Hermes وهرميس Adonis وأدونيس
 ويذاو Abrasax كساوأبراسذ Adonai وأدوناي Antinoos ، وكذلك أنتينووسصغارا

Iao،  وكذذذلك الشذذياطين الذذذين يسذذكنون المكذذانن وأن يحرمونهذذا مذذن الطعذذام والشذذراب

 .)31(، حتى تاتي إليه خاضعة وعاشقة لهوالنوم وكل أحاسيس ومتع العشق

 ونالحظ في أسماء اآللهة السابقة أنهذا جمعذت بذين اإلغريقيذة والمصذرية والبابليذة     
والعبرانية إضافة إلى الغنوصية. وكذذلك كذان التوسذل باسذم أنتينذووس خليذل هادريذان 
الذي مات شابا، والمذراد مذن ذلذك التوسذل ألرواح الذذين مذاتوا صذغارا أو مذاتوا موتذا 

أما أدوناي وياو فهما مذن  )32(العالم السفلي لدى البابليين، إريسخيجال إلهة وتعدعنيفا. 

 –إضافة إلذى أسذماء عبرانيذة أخذرى  –ويالحظ اقترانهما  )33(أسماء يهوا رب اليهود،

في العديد من األعمال السحرية في العصر الروماني باسم أبراساكس الذي يمثل كلمذة 
بشذذكل مركذذب كثيذذرا مذذا كذذذلك سذذحرية يذذرى بعذذض العلمذذاء أنهذذا تذذرتبط بالغنوصذذية، و

وقذد  –سان يرتدي مالبس الجندي الروماني تظهر معه، وهو على هيئة رجل بجسم إن
وبذرأس ديذك، وورجلذين   - في زي الجنذدي الرومذانيظهر العديد من اآللهة األخرى 

                                                           
(27)

 Baharal, The Portraits of Julia Domna from the  Years 193–211 AD and the Dynastic 

Propaganda of L. Septimius Severus, 118, pl. II, fig. 7. 
(28)

 Seaby, Roman Silver Coins, 18-19, nos., 16, 20, 34, 43, 53, 63. 
(29)

 Seaby, Roman Silver Coins, 115-116, nos. 113, 115, 130, 146. 
(30)

 Kambitsis, Une nouvelle tablette magique d’Égypte, pl. xxxi. Ogden, 2009, 250-251. 
(31)

  Kambitsis, Une nouvelle tablette magique d’Égypte, 213ff. 
(32)

 Bonner, Studies in Magical Amulets, Chiefly Graeco-Egyptian, 86. 
(33)

 Mastrocinique, Sylloge Gemmarum Gnosticarum, 68 ff. 
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وعادة ما يمسك في يده اليسرى درعا وفي اليمنى صولجان السذوط  على هيئة ثعبانين

Flail 34(.ويمثل سلطتهم الذي استخدمه بعض اآللهة والملوك الفراعنة(   

وعذذاء مذذن الفخذذار مذذع صذذفيحة داخذذل  فذذي مقبذذرة ووضذذع دفذذن هذذذا التمثذذالقذذد و      
. وتصذذف Curse tabletsيطلذذق عليهذا العلمذذاء لوحذات اللعنذة  تعويذذةذات  يةرصاصذ

النهج المخصذص  بأنههذا النهج  السحرية اإلغريقيةفي البرديات  العديد من التعويذات
 للحصول على حب رجل أو امرأة. 

مذذن  عتصذذن defixiones tabellaeأو  κατάδεσμοι لوحذذات اللعنذذةويذذذكر أن     
برونز أو الرصاص وتنقش عليهذا طالسذم لتذدمير الذهب أو الفضة أو الالمعادن سواء 

عدد هذه األلواح  وقد بلغ، األعداء أو تعاويذ العشق التي كانت تدفن مع تماثيل سحرية

. وقذد عثذر )35(ومعظمها مكتوب باإلغريقية والبذاقي منهذا مكتذوب بالالتينيذة 1700قد 

عليها في مناطق مختلفذة فذي العصذرين اليونذاني والرومذاني، ويرجذع أول ظهذور لهذا 

وهذذي عبذذارة عذذن صذذفائح  )36(إلذذى وقذذت مبكذذر مذذن القذذرن الخذذامس ق. م. فذذي صذذقلية،

لرصذذاص،الذي يظذذن أنذذه تمتذذع بخذذواص سذذحرية، كمذذا أنذذه يمتذذاز رقيقذذة أغلبهذذا مذذن ا
بالليونة ومن السهل النقش عليه باألدوات الحادة، وقد وجدت صفائح من معادن أخرى 

وتكتب عليها التعاويذ السحرية وقذد تلذف أو تطذوى  )37(مثل الذهب والفضة والبرونز،

فذي قبذر أو تلقذى فذي أو تثقب بالمسامير، وعادة ما تذدفن تحذت األرض ومذن األفضذل 

   )38(ا بار.

والتذى يرجذع تاريخهذا إلذى  )39(اإلغريقيذةوقد ذكر في إحذدى البرديذات السذحرية       

السذحري الهذادف لإلغذواء  أنذه يجذب علذى القذائم بالعمذلأوائل القرن الرابذع المذيالدي 
أنثذى، علذى أن يرتذدي التمثذال وذكر لذثذالين مذن الطذين أو الشذمع نع تمصي أن والعشق

التذي نثذي  األريس ويحمل سذيفا  باتجذاه رقبذة أاإلله الذكر مالبس عسكرية بحيث يشبه 
تصور راكعة ومكبلة اليذدين خلذف ظهرهذا، مذع غذرس ثالثذة عشذر دبوسذا فذى أمذاكن 

وهذي  لوحة رصاصية بهذا وصذفة سذحريةالتمثال  على أن تصاحبمتفرقة من الجسم 
ومذن  .مصاحبة للتمثال حيث توضع ، لوحات اللعنة المذكورة أعالهاسم  مايطلق عليه

                                                           
(34)

 Bonner, Studies in Magical Amulets, Chiefly Graeco-Egyptian, 129-130. 
(35)

 Collins, Magic in the Ancient Greek World, 65. 
(36)

 Ankarloo & Clark, Witchcraft and Magic in Europe, 5. 
(37)

 Smith, Bound by Love: A Close-Examination of Amatory Curse Tablets or Defixiones, 

5. 
(38)

 Gager, Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World, 18. 
(39)

 Betz, 1986, PGM, IV, 296-466. 
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المعذروف أنذذه حتذى عهذذد قريذب  كانذذت الذدمى المصذذنوعة مذن القمذذاش والذورق تثقذذب 
باستخدام اإلبر، وتحرق مع تالوة بعض األوراد والتعاويذ للحماية من الحسذد، وإبذراء 

كذذان شذذائعا فذذي مصذذر المرضذذى الذذذين يظذذن ان أمراضذذهم قذذد نتجذذت عنذذه، وهذذو أمذذر 
 بأسرها.

مذدفن شذخص  فذيالعمذل عنذد غذروب الشذمس  أن يذدفن وتذكر البردية أنذه يجذب      
التعويذذذة معكذذم ياآلهذذة  هت شذذابا  وهذذو يرتذذل   إننذذى أحفذذظ هذذذمذذات ميتذذة عنيفذذة او مذذا

ال وأدونيس وهرميس وأنوبيس. خيجم السفلى كورى وبرسيفونى وإريسوشياطين العال
أن تحضروا إلذى فالنذة بنذت فالنذة، وأن تملذءوا قلبهذا ولهذا بذى أنذا  إننى أتضرع إليكم

بالمواد السحرية التي ا هواجذب .وناى حاكم السماءفالن بن فالنة ولتكن أمة لى بحق أد
ا أحذد واها تذرتبط بعالقذة مذع أحذد غيذري،   تجعلذوها تحبني   تدعواجعلوها، ونتملك

ناقمذة غيذر راضذية، وعذاجزة عذن الطعذام والشذراب بذدوني،  ولذتكن يعاشذرها، غيري
  و   تذذق طعذم النذوم بذدونيومن الشعور براحة البال،  ولتحرمضعيفة غير قوية، و

ا عنذذي ولذذو حتذذى لمذذدة سذذاعةتمذذرح أو تلهذذ وهنذذاك أمثلذذة كثيذذرة وردت فذذي  )40(و بعيذذد 

      )41(تعاويذ سحرية للعشق والبغض والفراق.البردي ل

دفن التماثيل البشرية والحيوانية بالقرب مذن قبذر جديذد ألشذخاص مذاتوا ويبدو أن      
حيث تعمل  ، يزيد فاعلية وقوة التأثير السحري في مقتبل العمر أو عنفا  بساحات القتال

على إعطاء األرواح المتحمسة للموتى الذين يحومذون حذول القبذر الطاقذة والقذوة لهذذه 
آلهذة العذالم اآلخذر، مذع ممارسذة الشذعائر والذتالوات لمذنح العملية، باإلضافة إلى قوى 

 التماثيل قوى اكثر وفاعلية سحرية أقوى .  

من هذه البردية نستطيع التعرف على الكثيذر مذن اإلجذراءات السذحرية، فالتماثيذل      
 أمذا فمذا يخذصل، حر العشذق يتبذع فيهذا مبذدأ التماثذعنصرا  هاما  فى سذ مثلتالسحرية 

رومذانى العصذرين البطلمذى وال فيمصر  في هذا األسلوب فقد ارتبط ،غرس الدبابيس
فذذى المثذذال السذذابق كذذان السذذحر ف. بسذذحر الشذذر الذذذي يعمذذل علذذى إيقذذاع األذى بالنذذاس

   وهو نوع من الشذر أيضذا، وذلذك ألنذه يذرغم شخصذا مذا علذى عمذل شذيء –للعشق
مذن الجاسذبر األحمذر المعذرق  ولكذن فذى إحذدى التمذائم المصذنوعة -يرغب في عملذه 

الذدبابيس فذى عمذل يقصذد منذه مذوت الضذحية، والتميمذة محفوظذة فذى تغرس باألسود 

ن علذذى وجههذذا وظهرهذذا شذذكال نحذذتوقذذد  ،)42((7المتحذذف البريطذذانى )صذذورة رقذذم 

ثالثذة  كل منهمذا رأس وقد غرست فىاللفائف على هيئة المومياوات،  تغطيهماآدميان 
                                                           

(40)
 Bonner, Studies in Magical Amulets, Chiefly Graeco-Egyptian,11, 27. 

(41)
 Pachoumi, The Erotic and Separation Spells of the Magical papyri and Defixiones, 294 

ff. 
(42)

 Bonner, Studies in Magical Amulets, Chiefly Graeco-Egyptian, pl. 7, no. 130. 
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تقذذف كذذل موميذذاء أيضذذا  علذذى دبذذوس لذذه حلقتذذان فذذى و. بحلقذذةكذذل منهذذا ينتهذذي دبذذابيس 
 ختالف بين الشكلين يتجه إلى األسفل. وا معقوف ى منتصفه خطافنهايتيه، ويظهر ف

المومياء الممثلة على وجه التميمة تتجه قذدماها نحذو اليسذار ف ،يظهر فى اتجاه القدمين
 Ηεμερας“النقش بالوجه ء مومياقد أحيطت ووالممثلة على الظهر تتجه نحو اليمين. 

γονος Μεμνων κοιμαται”   نقذشداخل وفذي الذ،”ممنذون بذن النهذار فليذنم“ويعنذى 
الشذذذكل مذذذن  أحذذذيطأمذذذا الظهذذذر فقذذذد  ،κραβαζαζγραβιραθκγβαιαωεωالطلسذذذم  

فليذذنم “ :ويعنييي ”Φιλιππας γονος Αντιπατρος κοιμαται“النقش  بذذالخذذار  

أو  ”أكذون مذن أكذون“ :ويعنيي ”εγωοων“الذنقش   فذي الذداخلو” أنتيباتروس بذن فيليبذا

 .)43( أنا من أنا 

أو  السذحر موعز إلذى عمذلر مبدأ التماثل بأوضذح صذوره، فذالفى هذه التميمة يظه
موت أنتيباتروس بن فيليبا مثلما مات ممنون بن النهذار. والمقصذود  يرغب في، صانعه

 إلهذذة الفجذذر التذذى ورد فذذى األسذذاطير Eosبممنذذون بذذن النهذذار هذذو ممنذذون بذذن إيذذوس 
إلذه الشذمس. وقذد  Heliosأنها تتحول إلى النهار عندما يظهر أخوهذا هليذوس  اإلغريقية
أثنذذاء حذذرب  Achillesأخيلذذيس  اإلغريقذذي ممنذذون بذذن إيذذوس علذذى يذذد البطذذل صذذرع

 ميتذا، وصور أنتيبذاتروس ”فليمت“بمعنى ” فلينم“قد استخدمت كلمة و طروادة الشهيرة.
قذوة العمذل،  ضذافة إلذىسم السحرية الغامضذة لإلمثلما صور ممنون. وقد أضيفت الطال

فذذى اسذذتخدام عبذذارة مذذأخوذة مذذن التذذوراة كثيذذرا  مذذا اسذذتعملت  العبرانذذيالتذذأثير  تضذذحوي
. وكذان النبذى موسذى قذد سذأل الصذوت εγω ο ωνلألغراض السحرية أ  وهذى جملذة 

. ومذن )44) ”أكذون مذن أكذون  “فأجاب الصوت الذذى هذو الذرب  ”أنت؟ من“الذى ناداه  

السذحرية  التعاويذذفذى  فذي العصذر الحاضذرالصيغة  زالت مسذتخدمة  المالحظ أن هذه

أهيذذا أشذذر واألصذذل فيهذذا  "  أهياشذذراهيا  يذذة مكتوبذذة بحذذروف عربيذذةانبصذذورتها العبر

 .”أهيا

بنذي  فذي ااكتشذفتمذن التماثيذل الشذمعية  تينمجموع بمتحف مكتبة اإلسكندرية ولدينا     
قطذر  عثر عليها أسذفل إنذاء فخذاري لذم يسذتعملوقد  ،لقرن الخامس ق. م.ل وتعودمزار 

 يظذن أن كذانسذم  3.5×  6.5، وفي جانبذه قطذع مسذتطيل )45((8 )شكل سم 22حافته 

وقذد اعتمذد  .اآلن وهذي مفقذودةقذد ثبتذت عليذه،  لوحة اللعنة التي تحمل الطلسم السحري
تأريخ المجموعتين على دراسة اإلناء الذذي اتضذح أنذه مصذنوع محليذا مذن طينذة وادي 

                                                           
(43)

 Bonner, Studies in Magical Amulets, Chiefly Graeco-Egyptian, 257, nos. 24, 36-42, pl. 

2. 
(44)

 Bonner, Studies in Magical Amulets, Chiefly Graeco-Egyptian,123-139. 
(45)

 Haggag, Some Unpublished Wax Figurines from Upper Egypt, fig. 1. 
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النيل. وقذد تبذين أنذه ينتمذي للتصذنيف المسذمى   اآلنيذة المصذرية ذات الطذالء األحمذر  
Egyptian red slip ware والتذي لذذم تسذتخدم فذي مصذر قبذل نهايذة القذرن الرابذذع ،

 )46(الميالدي.
)أو حيذوان مذن الفصذذيلة عبذارة عذن ذئذب  -سذم  10وطولهذا  –ة األولذى المجموعذ     

وهنذاك  يقبع فوق امرأة مستلقية على ظهرها مقيدة يديها ورجليها خلف ظهرهذاالكلبية( 

. )47((10، 9 )شذذكاليكذذون الذذذئب قذذد نهذذش بطنهاأن ومذذن المحتمذذل  تجويذذف فذذي بطنهذذا

علذى  مستلق جسم رجل يعتليعبارة عن ذئب   -سم  11وطولها  – والمجموعة الثانية
ويالحذظ أن ، ه مريوطتان خلذف ظهذرهويظهر الرجل ويداه وساقا، ظهره وينهش رقبته

 . )48((11الذكري منتصب )شكل  هعضو

أن من قام بذه رجذل  المحتملة لهذا العمل السحري. أولهوهناك عدد من التفسيرات ا     
ة يعتقد أن زوجته على عالقة برجل آخر، ومن ثم كان العمل من أجل تذدميرهما، المذرأ

، فعمذل وتزوجت من آخذر أن رجال أحب امرأة رفضته االخائنة والرجل الخائن. وثانيه
مذرأة اأن  ارحمها من أي جنين محتمل. وثالثهذ على تدمير زواجها بقتل زوجها وإخالء

، لذذا فعلذت هذذا لتذدمير قذدرتها امرأة أخذرى وتأكلهذا الغيذرة مذن خصذوبتهاعاقرا تحسد 
علذذى اإلنجذذاب بقتذذل زوجهذذا وإفذذراي رحمهذذا. ويالحذذظ أن أغذذراض السذذحر المرتبطذذة 

 . 49 سيما الريف حتى حينه بالخصوبة   تزال واسعة ا نتشار في مصر

عمذذال السذذحرية لأل اممذذا سذذبق يتبذذين أن مصذذر فذذي العصذذر الرومذذاني شذذهدت انتشذذار   
المعتمدة على الدمى المصنوعة مذن مذواد مختلفذة، ألغذراض العشذق والشذر علذى وجذه 
العموم، ويستدل على ذلك من الوثائق البردية وكذذلك التماثيذل التذي امذدتنا بهذا الحفذائر، 

بعذذد ذلذذك فذذي العصذذرين البيزنطذذي  ويالحذذظ أم هذذذه التقاليذذد قذذد ظلذذت سذذائدة فذذي مصذذر

المذذواد مذذع بعذذض ا خذذتالف فذذي  وصذذو  إلذذى العصذذر الحذذديث )50(واإلسذذالمي المبكذذر

 ،ي السذحرأ( بذين مبذد 4 وقد جمع أحد األمثلة وهو) شذكل رقذم .واألغراض واألسلوب
 وهما مبدأ التماثل ومبدأ العدوى. 

يتسذذق مذذا جذذاء فذذي البذذردي مذذع قذذد  – فذذي بعذذض األحيذذان -ومذذن الواضذذح أنذذه      
مذذن متحذذف اللذذوفر،  الذذدبابيسالممارسذذات الفعليذذة وهذذو مذذا نذذراه فذذي مثذذال المذذرأة ذات 

ويتضح أيضا استعمال المواد المتاحة والرخيصة وسذهلة التشذكيل مثذل الطذين والشذمع، 

                                                           
(46)

 Hayes, Late Roman Pottery, 387-388. Fig. 86. 
(47)

 Haggag, Some Unpublished Wax Figurines from Upper Egypt, figs. 2, 4. 
(48)

 Haggag, Some Unpublished Wax Figurines from Upper Egypt, 231. Fig. 5 
(49)

 Haggag, Some Unpublished Wax Figurines from Upper Egypt, 231. 
(50)

 Hansen, Ancient Excration Magic in  Coptic and Islamic Egypt, 427 ff. 
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و  يعني هذا عدم وجود دمى من مواد أخرى قد تكون دمرت أو أعيد استخدامها أو لذم 
ويالحذظ أن الشذمع  باطن األرض، ولكن وجود تلك األمثلة يدل علذى شذيوعها. تزل في

دمار، ذلذك أن جذو مصذر العليذا بليذة للذايمثل أكثر المواد المستخدمة في صناعة الذدمى ق
والوسطى عادة ما يكون شديد الحرارة في الصيف، وبالتالي قد يسبب هذا ذوبان الشمع 

أن تلك الدمى كانت تدفن فذي عمذق كبيذر نسذبيا  وإفساد العمل السحري، لذا من المرجح
 حتى   تتأثر بالحرارة.

لدينا بهذذا الشذكل  والمتاح المرأة ذات الدبابيس المثال الوحيد المعروفمثال ويعد ت      
مثا  نذادرا   نظيذر لذه فيمذا وجذد في العصور القديمة، كما تعد المجموعتين الشمعيتين 

، حيث لم يرد في البردي مذا يشذير لتلذك األوضذاع، والرومانفي مصر ولدى اإلغريق 
 المجموعذذةباسذذتثناء  ،كمذذا لذذم يعثذذر علذذى أشذذكال مشذذابهة فذذي مصذذر أو اي مكذذان آخذذر

ومذن  ، والتذي تسذتخدم شذكال مختلفذا،السحرية التي عثر عليها في روما المذكورة أعاله
 وا هتمذذام بالصذذنعة الدقذذةخذذال مذذن  التماثيذذلالذذدمى أو المالحذذظ أن أسذذلوب تنفيذذذ هذذذه 

فهذي قذد   واألسلوب الفني نظرا ألن هذه التماثيل ليسذت للعذرض أو ا سذتخدام اليذومي،
لهدف آخر وهو الممارسات السحرية، ومن ثم كانت تخفى عن األنظذار وتذدفن  صنعت

  في أماكن مختلفة من أهمها المقابر.
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Magical Dolls in Roman Egypt 

Dr.Asmaa Ismail Mohammed
 

  Abstract: 

     The manipulation of magical dolls is a time - honored prac-

tice which remained in use until recently in Egypt and it was 

practiced also in the Greek and Roman traditions. The dolls or 

figurines were made of different materials such as stone, metal, 

clay, pottery, wood, wax or fabric. 

     The use of dolls depended on both principles of magic, the 

homoeopathic or imitative in which the magician or practitioner 

inflict a certain effect one someone by inflicting the same effect 

on a drawing or a figurine representing him, and the contagious, 

when some of the figurines were provided with human parts like 

hair or nails, in which the practice of effect on some parts of a 

certain person would produce a similar effect on him. The use of 

magical dolls was limited to the evil or aggressive magic such as 

erotic matters and harming the enemies. 

In this paper  will examine the practice of magical dolls in Ro-

man Egypt.  

Keywords: 

 Dolls, Magic, voodo Dolls, Magic in Roman period Amuleta      
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