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    دور الكلمة في الفكر المصري القدیم
  * قندیلهدي عبد اهللا/ د 
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        یتنـــــــاول هـــــــذا البحـــــــث دراســـــــة 
تحلیلیــــــة لــــــدور الكلمــــــة فــــــي الحــــــضارة 
المصریة القدیمة ، حیث اعتبر الـسحر 

ة فقــد كلمــة خالقــة ، و كلمــة اإللــه نافــذ
خلق العالم بواسطة سبع كلمات متتالیة 

و یمثـــــل  ، هـــــذا ١نطـــــق  بهـــــا الخـــــالق 
مبعوثـــو اإللهـــة ســـخمت اإللهـــة المـــدمرة 
ـــي نطـــق بهـــا الخـــالق عنـــد  الكلمـــات الت

ـــــة الخلـــــق  بـــــل و أیـــــضا الـــــسهام ، بدای
الــسبعة التــي تقــذف بهــا اإللهــة ســخمت 

و عملـــت هـــذه  ٢ضـــد األعـــداء الكونیـــة
 تكـــــــوین الكلمـــــــات فـــــــي البدایـــــــة علـــــــي

ــــــات ذات ٣األراضــــــي  و أصــــــبحت كائن
وضــــــع خــــــاص  شــــــأنها كــــــشأن كافــــــة 
الكائنـــــات التـــــي ســـــاعدت الخـــــالق فـــــي 
النـشأة األولـى للعـالم ، كـان مـن المقـدر 
لهـــا أن تمـــوت و یبـــدو أنهـــا قـــد ســـجنت 

 و مجــرد النطــق ثانیــا ٤بــداخل صــندوق
بالكلمــــات الخالقــــة ، یــــشكل خطــــورة و 

  .٥ربما یجر في أعقابه نهایة العالم 
           إن كــل مــا تنطــق بــه اآللهــة 
یعتبــر خالقــا ومــن اكثــر مــا تفــضله مــن 

ـــــــر  ـــــــسمي ، أســـــــالیب التعبی هـــــــو مـــــــا ی

فــان جملــة مــا أو ، بالتالعــب باأللفــاظ 
صــــــیغة مــــــا یــــــستعین بهــــــا هــــــذا اإللــــــه 
بخـــــــــصوص أحـــــــــد األمـــــــــاكن أو أحـــــــــد 
الكائنــات تــضفي علیهــا اســما و بالتــالي 

 و هـــــذه هـــــي إحـــــدى ٦واقعـــــا ملموســـــا 
 الخلـــق التـــي یـــستخدمها الخـــالق وســـائل
و مهمـا تنوعـت اآللهـة ، فـان  . ٧كثیرا 

كـــل حـــدیث شـــفهي تتحـــدث بـــه اآللهـــة 
تنبثــــــق منــــــه حقیقــــــة مــــــضمونة ، فلقــــــد 

  ألن ٨اســـــتطاع حـــــور أن یثـــــأر ألبیـــــه
أوزیر قد قـام حرفیـا بخلـق هـذه الوظیفـة 
عنـــدما نطـــق بهـــا فـــي لحظـــة اســـتیقاظه 
مــــن ســــبات المــــوت بعــــد إتمــــام شــــعائر 

و مــن خــالل أســطورة حــور . ٩یط التحنــ
ـــق  ، یالحـــظ أن كـــل حركـــة تهیـــئ لتعلی
شفهي ، و بالتـالي تنبثـق منهـا األمـاكن 
و الممثلـــــــون لـــــــشعیرة حـــــــور و كـــــــذلك 

و بـــصفة . أدواتهـــا المقدســـة األساســـیة 
عامة یكفي األمر مجرد اإلشـارة لحـدث 

و بذلك فـان الـسب ١٠ما فیحدث بالفعل 
حقیقـة أو التهدید یتضمنان في ثنایاهما 

ما تبحث عن التجلي و من یوجها إلیـه 
یقـــــع بالفعــــــل فریـــــسة لمــــــا حكـــــم علیــــــه 
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 فالكلمــــــة تــــــصبح ١١، بواســــــطة الكلمــــــة
بمثابـــة ســـالح یـــسمح بقهـــر األعـــداء أو 

و ال شـــــك أن ذلـــــك یبـــــدو . تـــــدمیرهم  
ـــــــسبة لجحـــــــوتي ـــــــه ١٢مؤكـــــــدا بالن  و لكن

ــــبعض اآللهــــة  ــــسبة ل ــــضا بالن ــــي أی حقیق
مثــل األخــرى ذات المــزاج األكثــر عنفــا 

، فیكفـي أنـه مـن خـالل كالمـه ، "ست "
یؤكــد مــدي قوتــه للعــدو الماثــل أمامــه ، 

و بــصوته الــذي ١٣فیتالشــي هــذا العــدو 
بـــشبه غالبـــا قـــصف الرعـــد یـــستطیع أن 
یــروض األكثــر خطــورة و األكثــر تمــردا 

  .مثل البحر في حالة هیاجه 
  

     و تـــــــسمي الكتابــــــــة الهیروغلیفیــــــــة  
 یعمــل ذلــك ، و" الكتابــة المقدســة"باســم 

ــــــد وضــــــعها ــــــي تحدی فــــــالمكتوب ال ، عل
یمكن أن یستقل عن الكلمة ، حیث انه 
ــــــــــة أحــــــــــد استنــــــــــساخاتها  یعتبــــــــــر بمثاب

فالكتابة لیـست سـوي تجـسید للعـالم و ١٤
بواســــــطتها تــــــستطیع اآللهــــــة أن تكــــــون 
المحفوظــــــــــــات الخاصــــــــــــة باألحــــــــــــداث 

فعلــي ســبیل المثــال ســجل بكــل . المهمــة
بــــین  كــــل مــــا یتعلــــق بــــالنزاع ١٥عنایــــة 

ــــــسبب ، ال " ســــــت"و" حــــــور" و لهــــــذا ال
یمكــــن أن یوجــــد فــــي عــــالم اآللهــــة أیــــة 
كتابــــات خیالیــــة ، فــــإن نفــــس عالمــــات 

الكتابــة تعــد بــصمات لكــل مــا یتــضمنه 
الخلــق فكـــل كــائن مـــن الكائنــات و كـــل 
شــئ مــن األشــیاء قــد اســتخدم كعالمــات 

و تعتبــــــر الكتابـــــات اإللهیــــــة . للكتابـــــة 
 رع و مهمـــا تنوعـــت بمثابـــة انبعاثـــا مـــن

 ١٦كإجابــات تــنم عــن إرادة ســید اآللهــة 
كمــــا أن وضــــع قائمــــة بالعالمــــات هــــو 
مثابــة قائمــة بمــا خلــق ، و ربمــا وضــع 
جحـــوتي بیانـــا بهـــذه البـــصمات و كـــان 

 و یعتبـر بمثابـة ١٧یستطیع أن یحـصیها
الوســـیط الـــذي یعـــرف القـــراءة أي الـــذي 

 ١٨یمكنه أن یحـول الكتابـة إلـي كلمـات 
إلــــي ، ي أصــــلها و بالتــــالي یرجعهــــا إلــــ

قوتهـــا األولــــى و بـــذا فهــــو یعمـــل علــــي 
  و rx تقلیــل التعــارض بــین كلمــة 

 و لكنـــه یعمـــل siA كلمـــة 
  . أیضا علي ضمان تناقلها 

  
         و لقـــد خلـــق اللـــسان كـــل شـــئ 

التــي خلقــت كــل ١٩حــي بواســطة الكلمــة 
قــوي الحیــاة و كــل مــا یؤكــل و كــل مــا 
یحبـــه أو یكرهـــه اإلنـــسان كمـــا أخرجـــت 

قــوانین فهــي التــي أعطــت الحیــاة لمــن ال
  . یحب السالم و الموت لألشقیاء

  
  



  ٣

  :السحر كلمة خالقة 
       یعتبـر الــسحر طاقـة تفعــل فعلهــا 
ــــــب  تلقائیــــــا و فــــــي الحــــــال ، و ال تتطل
وسیطا أو ناقال معینـا لنفاذهـا ، فحینمـا 
تصدر كلمة اإلله الخالقة یكفل الـسحر 

و فــي نــشید . بــأن یــصبح حقیقــة واقعــة 
أنـــه أمـــر " رع" آلمـــون عـــن إلـــه الـــشمس

  لهــــــذا ٢٠فأتــــــت اآللهــــــة إلــــــي الوجــــــود 
الــسبب یعتبــر الــسحر الــذي یجــسد فــي 

علــي انــه " kA@ "" حكــا "اإللــه 
إحــــدى القــــوي المــــساعدة الثالثــــة التــــي 
تقـــــف بجانـــــب إلـــــه الـــــشمس ،و ترافقـــــه 
دائمــــــا فــــــي مــــــسیرته و تــــــساعد االلــــــه 
ـــــة  ـــــي تخطـــــیط و تنفیـــــذ عملی الخـــــالق ف

 4iA "ي سیا الخلق و ه
فــي تخطــیط العمــل و " نفــاذ البــصیرة " 

" النطق الخالق  " w@ " حو 
الذي " السحر   " kA@" و حكا

یخرج العالم للوجود مـن الكلمـة الخالقـة 
و یظهـر الثالثـة ككائنـات مقدسـة فــي ، 

ــــــــدما  ــــــــسان كمــــــــا یحــــــــدث عن شــــــــكل إن
یــصاحبون الــه الــشمس فــي رحلتــه عبــر 

و یــؤدي ، الــسماء و فــي العــالم اآلخــر 
، دورا نــشیطا " حكــا " و " حــو"كــل مــن 

ــــذ وقــــت مبكــــر فــــي نــــصوص  فعــــاال من

التوابیــت و التـــي یهزمــون فیهـــا الثعبـــان 
العــدو اللــدود إللــه الــشمس لكــي یظهــر 
  ثانیـــة بـــدون عـــائق معـــارض فـــي االفـــق 

 وسیا الممثل للعلـم  المتكامـل و حـو ٢١
الممثل النبثاق الصوت الخـالق و حكـا 

ة الشخــــصیة لــــدي الــــذي یجــــسد المعرفــــ
ـــه و یعتبـــر كـــل مـــن ســـیا و حـــو و  اإلل
ـــادین لـــسید  ـــة المـــرافقین المعت حكـــا بمثاب

 التجــــــــسید لقــــــــواه الخالقــــــــة أياآللهــــــــة 
 و بوجــودهم یبــشرون بــأن ٢٢األساســیة 

كل مطلع شمس هو بمثابة خلق للعـالم  
و هــــذا التــــشكیل الفــــوري لألشــــیاء بنــــاء 
علــي كلمــة األداة الخالقــة تــتم بواســطة 

اقـــة الـــسحریة ، و التـــي لوالهـــا هـــذه الط
        :لمـــا أمكـــن خلـــق العـــالم ، و لقـــد قـــام  

” Zandee ”  بتجمیــع مجموعــة مــن 
الفقــرات التــي تــشیر فــي النــصوص إلــي 

و فــــي ٢٣كلمــــة األداة الخالقــــة و أثرهــــا 
نـــصوص التوابیـــت و الـــذي تظهـــر فیـــه 

  : الفكرة في أغرب صورها ، فیقال 
  

sxpr .n.i Haw.i m Axw.i                    
   )نورانیاتي(خلقت جسدي بأخالقیاتي

إن اإللـــــــه الخـــــــالق قـــــــد خلـــــــق جـــــــسده 
   .٢٤بنورانیاته السحریة 

نـــــــصوص   و فـــــــي فقـــــــرة أخـــــــري مـــــــن
  :التوابیت 
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ـــ"   ـــي قرین ـــذي یـــسیطر عل ه هـــذا هـــو ال
إننـــي الـــذي أحیـــا التاســـوع ، هـــذا الـــذي 

إن هـذا . ٢٥"تتجسد فیـه حمایـة اآللهـة  
 ” qA@ ”"حكـا"الموضـوع الخـاص باإللـه

" ، هـــو جـــزء مـــن صـــیغة تحـــت عنـــوان 
 " ” qA@ ”"حكـا"مـن أجـل التحـول إلـي 

و الشـــــك أن حكـــــا هنـــــا تعتبـــــر بمثابـــــة 
تالعـــــــــب باأللفـــــــــاظ و لكـــــــــن بالنـــــــــسبة 
 للمــــصریین فهنــــاك صــــلة مباشــــرة بــــین

 و لذلك یجب أن نأخـذ ءالكلمة و الشي
ذلــك بحــرص ، فهــذه الفقــرة مثــل غیرهــا 
توضح السمة الدفاعیة أساسا التي تلجأ 

  و یعتبــر .إلیهــا اآللهــة و كــذلك البــشر
 هـو الحـامي ألوامـر رب ” qA@ ”"حكـا"

اآللهــة إبــان فتــرة الخلــق ، و علــي هــذا 
  یعمـل علـي تـوافر ” qA@ ”"حكـا"فـإن 

دفاع عـــــن الخلـــــق ، حـــــسن األداء و الـــــ
و قــــد ٢٦فالــــسحر یــــسبق عملیــــة الخلــــق 

جعلــت النــصوص المــصریة القدیمــة أن 
وهي تـستخدم ، تعني قوة " حكا " كلمة 

  At نظیرا لكلمـة ٢٧في نصوص األهرام 
وفـــــي الـــــساعة ، التعبیـــــر اآلخـــــر للقـــــوة 

العاشــــــرة مــــــن كتــــــاب البوابــــــات تظهــــــر 

ـــــــــصفات البـــــــــشریة  ـــــــــودات ذات ال المعب
" دیها لتـــــستعمل ممــــسكة شــــباكا فــــي یــــ

، الموجــــــــود فیهــــــــا و علیهــــــــا " الــــــــسحر
و تــــــرد عــــــدوه ، لتحمــــــي الــــــه الــــــشمس 

 اخائبا و یظهر هنا مجاال حقیقی" عبب"
للقــــوة التــــي جعلــــت مرئیــــة فــــي صــــورة 

الخفیة " السحر" شباك و مملوءة بطاقة 
ــة و الطاقــة مــن هــذا  و لكنهــا قویــة فعال
النوع یمكن تصوریها علي أنها مادة أو 

ث یمكـن القـول بـأن الـسحر حی، جوهر 
قــد تــم بلعــه أو أكلــه أو انــه فــي الجــسم 

أن الــــسحر فــــي نطــــاق الكلمــــة  كمــــا ٢٨
یعمـل ، فعـال بـشكل مـستمر ،  اإللهیة 

علي إحیاء الموتى خالل العبور اللیلـي 
إلــى العــالم اآلخــر بمركــب اإللــه الخــالق 

و هـــــذه القـــــوة . المـــــصاحب لمعاونیـــــه  
ممكنــة األولیــة ال تجعــل عملیــة الخلــق  

فقط و لكنها في أیدي أو علـي األصـح 
أفــــواه أغلــــب المعبــــودات التــــي تــــساعد 

و یعــــج العــــالم . علــــي صــــیانة وجودهــــا
السفلي بالكائنات التي تعـیش مـن هـواء 

أو مـــن خـــالل تكـــرار الكلمـــة ٢٩أفواههـــا 
الخالقـــة إللـــه الـــشمس ، و هنـــا یتحقـــق 

و . فورا سحر الكلمة الخالقة مرة ثانیة 
الطفـل مـن " حـور" حرهابـس"إیزة " تحمي

أعدائه ، و تشارك مـع معبـودات أخـري 
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فهــــي بوقوفهــــا فــــي " عبــــب "فــــي ســــحر 
كتاب مـا هـو فـي (مقدمة مركب الشمس

ـــسابعة ـــساعة ال تـــسحره ) العـــالم اآلخر،ال
ویــضرب الــسحر عــدو اآللهــة كومـــضة 
الـــــــضوء و تحرمـــــــه مـــــــن حواســـــــه و ال 
یــــــــــستطیع أن یجــــــــــد نفــــــــــسه و تــــــــــدمره 

 هنا سـالح و یبدو أن السحر.٣٠بسهولة
اآللهــــــة التــــــي تباغــــــت العــــــدو فتبطــــــل 

و بــــذلك تــــضمن الحمایــــة و ، هجومــــه 
كمـــا إن ، األمـــن للنظـــام المهـــدد دائمـــا 

قوي الفوضى و التشوش قبل الخلق لن 
و لكنهــــا تثیــــر ، تــــتم هزیمتهــــا بالكامــــل 

مقاومـــــة مـــــستمرة تحاربهـــــا اآللهـــــة فـــــي 
السماء و العالم السفلي و علي األرض 

یـــــر أدق فـــــان اقـــــوي بیـــــد الملـــــك و بتعب
األســلحة و هــو الطاقــة الخالقــة للــسحر 
لــن تتیــسر إال لآللهــة  و لــذلك البــد أن 
یقوم الساحر علـي األرض بـدور معبـود 
كـــي یفـــسد هـــذه القـــوة القویـــة الخطـــرة و 
ـــــه  ـــــذي یلعـــــب دور اإلل ـــــك ال ـــــك المل یمل
الخالق علي األرض بحكم وظیفته القوة 
الــسحریة للفــظ الخــالق فــي خدمــة نفــسه 

 فیفــرض إرادتــه علــي الــبالد البعیــدة آلیــا
مـــن خــــالل القـــوة الــــسحریة لكلمتـــه فــــي 

و انعكـــاس القـــوي ٣١شـــعائره و طقوســـه 
السحریة تأخذ مظهرها مـن خـالل عمـل 

 خاصـــــة –أو كلمـــــة ، و لكـــــن الكلمـــــة 
 تملك قوتهـا الـسحریة و –صیغة األمر 

النطق بها یرجع أثره إلي عـالم مـا فـوق 
 أن الطبیعــــة ، و هــــذا هــــو الــــسبب فــــي

الكلمات الطیبة المباركة كانـت مطلوبـة 
بینما الشریرة منها كاللعنات یتعین علي 

هــــذا و قــــد تــــضمنت . األبــــرار تجنبهــــا 
الكتابــــة مـــــا تـــــضمنته الكلمـــــة مـــــن قـــــوة 

فـــــــي فقـــــــرة فـــــــي نـــــــصوص ف٣٢ســـــــحریة 
یحكــي رب األربــاب الخــالق : التوابیــت 

كنــت :" عمــا حــدث قبــل عملیــة الخلــق 
، جامــدا و بمفـردي فـي المحــیط األزلـي 

بــدون حــراك ، و ال أجــد مكانــا أقــیم بــه 
ثــــــم قــــــال رب األربــــــاب الخــــــالق .... " 

لقــد كنــت أطفــو بـــین : للمحــیط األزلــي 
" و انــه.... میاهــك بــدون حــراك تمامــا 

الــــذي أوقــــد ذهنــــي ، الــــذي جعــــل " شــــو
الحیاة تدب فـي قلبـي و جمـع أعـضائي 

ـــرب "الخامـــدة  ، فقـــال المحـــیط األزلـــي ل
استنــــــشق ابنتــــــك : األربــــــاب الخــــــالق  

ماعــــت و قربهــــا مــــن خیاشــــیمك حتــــى 
و من خالل هذا ٣٣ینتعش قلبك بالحیاة 

ــه  الــنص الــذي تتــراءى الحیــاة مــن خالل
في البدایة ، وهـو :یصف ثالث مراحل 

في وحدتـه رب األربـاب الخـالق یفكـر ، 
و في المرحلة الثانیة أخذ الخـالق یـتكلم 
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، فالكلمة هي االستتباع القاطع لظهور 
و في المرحلة الثالثة ٣٤اة في كیانه الحی

انفـــــصل رب األربـــــاب الخـــــالق و تفـــــرد 
عـــن المحـــیط األزلـــي ، فالحیـــاة تـــستنفر 
الكلمة ، و الكلمة یتولـد عنهـا الحـوار ، 
و هــــذا الحــــوار بواســــطة عملیــــة الخلــــق 
یفـــصح فـــي آن واحـــد عـــن محركـــات و 

الحیـاة : ضمانات عملیة الخلق المقبلـة 
اء و ماعـــت التـــي یمثلهـــا شـــو رب الهـــو

التي یستنشقها الخالق و التي من جراء 
ذلــك تعتبــر عملیــا مــشاركا فــي الجــوهر 

ــاة بواســطة . مــع الهــواء  فــالهواء و الحی
الجهــاز التنفــسي للخــالق ســوف یعمــالن 

و مـــن ٣٥علـــي مولـــد الكائنـــات األخـــرى 
نجــــــد أن ، خــــــالل بعــــــض النــــــصوص 

الطهــر و النقــاء یــساعد علــي االتــصال 
 و یـسمح للـساحر بما هـو فـوق الطبیعـة

لقــــــــــد تمضمــــــــــضت و : " بالممارســــــــــة 
و امتصــصت النطــرون ، غــسلت فمــي 

و فـــي ، و انـــدمجت مـــع تاســـوع اآللهـــة 
و بـذلك ، المساء نمت في رحاب حـور 

فــي الوقــت ، اســتمعت إلــى كــل مــا قالــه 
ــغ  نفــسه الــذي كــان یحمــل فیــه أفعــى یبل

أشــد ضــرواة مــن ، طولهــا حــوالي ذراع 
ــــدما ١٢أفعــــى طولهــــا  ــــد و ... ق ــــذا فق ب

أحطــت علمــا بالكلمــات المــستعملة منــذ 

التي ترجع إلي العهد الذي كان ، القدم 
و بــذا أســتطیع ، فیــه أوزیــر مــازال حیــا 

اآلن أن اقتـل أفعــى طولهــا حــوالي ذراع 
. ٣٦الملــم بالكلمــات   " حــور"باعتبــاري 

ویبـــدو أن الطهـــارة تـــسمح للـــساحر بـــان 
فقـــد ، یـــدخل إلـــى نطـــاق أســـرار اآللهـــة 

ـــــذي وصـــــل إلـــــ ى معرفـــــة ســـــر حـــــور ال
ـــــساحر یـــــصبح ،  أفعـــــى أيیـــــصرع  فال

نفــسه هــو نفــسه حــور و یعتبــر قــول أو 
كتابـــة شـــئ مـــا مثابـــة إحـــداث و إیجـــاد 

 و الطهـــارة تـــسمح بتحقیـــق ءهـــذا الـــشي
و كلمـــات حـــور تبعـــد . هـــذا االتـــصال 

ــــــاة الــــــذي یــــــشعر  المــــــوت و تــــــدعم حی
إن عبـــارات حـــور ، باختنـــاق فـــي حلقـــه 

 و إطالــــــة تعمــــــل علــــــي تجدیــــــد الحیــــــاة
إن ، ســـــنوات عمــــــر مـــــن یبتهــــــل إلیــــــه 

ــــــدا و  ــــــار بعی ــــــدحر الن كلمــــــات حــــــور ت
ـــــي مـــــن خطـــــر  ـــــه البلیغـــــة تق  أيعبارات

إن كلمــات حــور ، مــرض مــصدره الــسم 
تعمل علي إنقاذ اإلنـسان الـذي یتـربص 

 و ال ریـــب أن حـــور یقـــوم ٣٧المـــوت بـــه
ـــــساحر  ـــــساحر كمـــــا أن ال ـــــدور ال ـــــا ب هن
ـــــا مـــــن  ـــــراءى غالب ـــــه كمـــــا یت یتطـــــابق ب

  . صوص السحریة الن
  :أمر اإلله نافذ 



  ٧

اعتقــد المــصریون أن البــشر یمكــنهم أن 
یتـــصرفوا بـــشكل مـــستقل عـــن اآللهـــة أو 
حتى ضدهم  ، و لكـنهم كـانوا مقتنعـین 
أیـــضا بـــأن إرادة اآللهـــة فقـــط هـــي التـــي 
ـــــي النهایـــــة ، و یقـــــرر نـــــص  ـــــق ف تتحق

خطــط اإلنــسان " تعــالیم بتــاح حتــب أن 
 هـــو مـــا ال تنفـــذ أبـــدا ، و إنمـــا مـــا یـــتم

وتكـــــــرر تعـــــــالیم  ٣٨  یـــــــأمر بـــــــه اإللـــــــه
أمنمــــوبي صــــیاغة نفــــس الفكــــرة حینمــــا 

إن الكلمــات التــي یقولهــا البــشر " یقــول 
   .٣٩" شئ و ما یفعله اإلله شئ آخر

و یدرك المصریون اإلرادة العلیا لآللهـة 
و فــاعلیتهم أیــضا فــي الحیــاة الــسیاسیة 
و  أقدم دلیل واضح علي هـذا االعتقـاد 

حـــاكم  نخـــن " عـــنخ تیفـــي"فـــي كتابـــات 
اإلقلــیم الثالــث لمــصر العلیــا فــي الفتــرة 

و ٤٠التـــي تلـــت عـــصر االنتقـــال األول  
" أمـر اإللـه " منذ الدولة الوسطي یمیل 

المـــؤثر علـــي الكلمـــة الخالقـــة و یطلـــب 
ـــي أن یكـــون هـــو  ـــذها فـــي الحـــال إل تنفی
الوســیط الوحیــد فــي الــسیاسیة الملكیــة ، 
ا الـــــــذي ال یـــــــسمح لغیـــــــره بـــــــدخول هـــــــذ

ـــــوك األســـــرة  المجـــــال ، كمـــــا احتـــــاج مل
الحدیثــة و العــصر المتــأخر إلــي العــون 
اإللهــي فــي قیــادتهم لحمالتهــم كمــا فعــل 

أثنــاء تعرضــه لخطــر " رمــسیس الثــاني"

العـــدو فـــي معركـــة قـــادش حیـــث اعتمـــد 
علــــي مــــساعدة اإللــــه الــــذي كــــان أكثــــر 

  ٤١فعالیة من ملیون جندي
  

        إن  جح++++وتي ھ++++و ال++++ذي ابتك++++ر 

 و ھو أیضا ٤٢ة و اللغة المنطوقة  الكلم

  الذي نوع بین لغات البشر 

  
+Hwty wp ns n xAst r kt  

یف+++صل جح+++وتي ل+++سان األجان+++ب ع+++ن  
  ٤٣  اآلخرین

 
       و معرفــــة جحــــوتي بقــــوة الكلمــــة 
الخالقة جعلته یستطیع تحویـل أي شـئ 
ــده إلــي أیــة صــورة یــشاؤها ، و هــذه  یری

أن الموهبـة هـي التـي تفـسر الـسبب فـي 
علمــاء الالهــوت بمنــف كــانوا یعتبرونــه 

، أو أداة التعبیــر الــشفهي "بتــاح " لــسان
التــــي أعطــــي بهــــا ذلــــك اإللــــه الوجــــود 

و قد كان القاضي الذي یحكـم ٤٤للكون 
 و یقـــضي فـــي منازعـــات ٤٥فـــي الـــسماء

ــــشر بمــــا  ــــأ لآللهــــة و الب اآللهــــة ، و ینب
سیحدث لهم ، و هو الـذي یـشید المـدن 

 ســـید الكتـــب    و یـــضع حـــدودها ، و هـــو
 و رب كلمــــات اآللهــــة ، أي الكتابــــة ٤٦

المقدســــة ، فهــــو الــــذي أعطــــي النـــــاس 
الكلمــات و الكتابــة ، و مــن أخلــص لــه 
یجزیــــــه أحــــــسن العطــــــاء بــــــأن یمنحــــــه 

و ٤٧المعرفــة و یعلــم الكتــاب الحـــساب  



  ٨

هـــــــــــو األداة التـــــــــــي تـــــــــــسمح بتجـــــــــــسید 
كمــا أن معرفتــه التامــة بالكلمــة ٤٨الخلــق

 تجـــسیم الفكـــرة و الكتابـــة تـــساعده علـــي
و لـــوال فعالیتـــه لبقیـــت مجـــرد ، الخالقـــة 

و عندما وجه خطابـه . حبر علي ورق 
إنني :  " إلى جمیع آلهة الكون قال لهم

أنا جحوتي و أنا اكرر علیكم مـا أعلنـه 
وجــــه لكــــم الكــــالم قبــــل أن ) فلقــــد ( رع 

  :تسمعوا عباراتي 
  
  
  
  

Ink +Hwty nb mdt nTr di.tw xt  st 

ink +Hwty sS mAat PsDt xpr pr nbt 

m r.f mi Ra ink iwty xsf .f pt m tA   
 أنــــا جحــــوتي رب الكلمــــات المقدســــة ، 

ـــي مكانهـــا  ـــذي یـــضع األمـــور ف أنـــا ، ال
جحوتي الذي یضع الماعت كتابة أمـام 

إن كل ما یخـرج مـن ، التاسوع المقدس 
فمـــي یتحـــول إلـــى الوجـــود مثـــل رع أنـــا 

و الــــذي ال یمكــــن إبعــــاده عــــن الــــسماء 
و هو الذي یرفع الشمس في ٤٩األرض 
و هو الذي خلق التناسق فـي ٥٠السماء 

مـــــصر و عمـــــل علـــــي تنظـــــیم األقـــــالیم 
ـــــي ٥١ و ، جحـــــوتي لـــــیس الخـــــالق الفعل

ـــــة فهـــــو  ـــــي دوام المعرف ـــــه یعمـــــل عل لكن
مثابـــة ذاكـــرة لآللهـــة تـــسجل الكلمـــات و 
ـــان یكـــون دائمـــا  یـــسمح للخـــالق نفـــسه ب

ــــي علــــم بكــــل الوجــــود  إن الخــــالق ، عل
في حین أن ، ملك زمام علم المستقبل ی

قـــــــد ، بفـــــــضل محفوظاتـــــــه ، جحـــــــوتي 
اكتــسب مــن هــذا العلــم رؤیــة ال تخطــئ 

و یقــوم بینــه و بــین رب األربــاب ٥٢أبــدا 
یجعــل منــه ٥٣نــوع مــن تبــادل المعــارف 

ـــین المعرفـــة اإللهیـــة  مثابـــة وســـیط مـــا ب
بكـــل شـــئ و بـــین المعرفـــة التـــي یـــوحي 

حـوتي إن ج، بها و المعرفة التي تؤخـذ 
یعتبــر فــي آن واحــد كإلــه قــوي البــصیرة 

) رخ( ي یلــــم بكــــل شــــئو ال++++ذ) س++++یا (
فهـــو یتلقـــي األولـــى و ینقـــل الثانیـــة و ٥٤

ـــــسجل المعرفـــــة و یحـــــافظ  ـــــذي ی هـــــو ال
ـــــین  ـــــشرها ســـــواء ب ـــــستطیع ن علیهـــــا و ی

و تعـــد الكتابـــة ٥٥اآللهـــة أم بـــین البـــشر 
أي ،بمثابـــة الوســـیط لعملیـــة النقـــل هـــذه 

و نــــــــشر " خر" وســـــــیلة نقــــــــل المعرفــــــــة 
المعرفـة بواسـطة الكتابــة لـم تلـق حماســا 

و قـد بـین جحـوتي ٥٦من جانب اآللهة  
مزایــا الكتابــة و نــادي بنقلــه إلــى البــشر 
فــي حــین وجــد اتــوم أن ذلــك لــن یرجــع 
إال بالــــضرر فاســــتعمال الكتابــــة ســــوف 
یجعـــل البـــشر ال یعتمـــدون مطلقـــا علـــي 
ذاكــــرتهم و لكــــن علــــي مجــــرد حـــــروف 

دة الـذكریات التـي مادیة من اجـل اسـتعا
غابـــــت عـــــن عقلهـــــم و هـــــذا یعنـــــي ان 

ســـــوف " رخ " الممارســــة المتواصـــــلة للــــــ
" تــؤدي إلــى التخلــي التــدریجي عــن الـــ 

و فـــــي النهایـــــة إلـــــى االنفـــــصال " ســـــیا 



  ٩

فالتأكیـد بـأن . تماما عن الفكر الخالق 
، هـــو فقـــط الخـــالق الفعلـــي " ســـیا " الــــ 

یتـــــسم بـــــالتكرار و ال " رخ " یجعـــــل الــــــ 
ــــین  ــــه دون أن یب إال كــــل مــــا ســــبق خلق

یـــضیف إلیـــه أي جدیـــد و لقـــد اســـتطاع 
جحوتي أن یعادل بـین الــ سـیا و الــ رخ 
فأضـــــفي علیـــــه دور القـــــائم بـــــالتوازن و 
العدل وهذه المقـدرة سـاعدت علـي إلقـاء 

فالشـك أنـه ، الضوء علـي حـدود علمـه 
یعــد بمثابــة حكــیم ضــمن اآللهــة و لكــن 

ا فعنــــدم، شــــعوره بــــذلك جعلــــه مغــــرورا 
بعـــث بـــه رع الـــي ایـــزة مـــن أجـــل شـــفاء 
ابنهــا المــریض تــاه جحــوتي فــي حــدیث 
معقد ال یمت الـي الموضـوع بأیـة صـلة 

جحـوتي : لدرجة ان ایزة صـاحت قائلـة 
إن عقلك لرصین و لكن قراراتـك بطیئـة  

٥٧  
  
  
  
  
  
  
  

  : و یستخلص من البحث اآلتي
 .السحر كلمة خالقة  .١

كلمة اإلله نافذة فقد خلـق العـالم  .٢
طة ســـــبع كلمـــــات متتالیـــــة بواســـــ

 نطق  بها الخالق
النطق ثانیا بالكلمات الخالقـة ،  .٣

یــشكل خطــورة و ربمــا یجــر فــي 
 أعقابه نهایة العالم

الــسب أو التهدیــد یتــضمنان فــي  .٤
ثنایاهمـــا حقیقـــة مـــا تبحـــث عـــن 
التجلـــي و مـــن یوجهـــا إلیـــه یقـــع 
بالفعــــل فریــــسة لمــــا حكــــم علیــــه 

 بواسطة الكلمة
 الكلمــــــة تــــــصبح بمثابــــــة ســــــالح .٥

 یسمح بقهر األعداء أو تدمیرهم
 تــــضمنت الكتابــــة مــــا تــــضمنته  .٦

 الكلمة من قوة سحریة
خلــــــق اللــــــسان كــــــل شــــــئ حــــــي  .٧

 بواسطة الكلمة
انعكــــاس القــــوي الــــسحریة تأخــــذ  .٨

مظهرهـــــا مـــــن خـــــالل عمـــــل أو 
 خاصـة –كلمة ، و لكن الكلمـة 

ـــــك قوتهـــــا –صـــــیغة األمـــــر   تمل
السحریة و النطق بها یرجع أثره 

 طبیعةإلي عالم ما فوق ال
إن الكلمات التي یقولها البشر  .٩

 شئ و ما یفعله اإلله شئ آخر



  ١٠

 جح++++وتي ھ++++و ال++++ذي ابتك++++ر  .١٠

 الكلمة و اللغة المنطوقة

معرفــــة جحــــوتي بقــــوة الكلمــــة  .١١
الخالقــة جعلتــه یــستطیع تحویــل 
ـــة صـــورة  أي شـــئ یریـــده إلـــي أی

 یشاؤها
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    دور الكلمة في الفكر المصري القدیم
  * قندیلهدي عبد اهللا/ د 

_____________________________________________________________________

        یتنـــــــاول هـــــــذا البحـــــــث دراســـــــة 
تحلیلیــــــة لــــــدور الكلمــــــة فــــــي الحــــــضارة 
المصریة القدیمة ، حیث اعتبر الـسحر 

ة فقــد كلمــة خالقــة ، و كلمــة اإللــه نافــذ
خلق العالم بواسطة سبع كلمات متتالیة 

و یمثـــــل  ، هـــــذا ١نطـــــق  بهـــــا الخـــــالق 
مبعوثـــو اإللهـــة ســـخمت اإللهـــة المـــدمرة 
ـــي نطـــق بهـــا الخـــالق عنـــد  الكلمـــات الت

ـــــة الخلـــــق  بـــــل و أیـــــضا الـــــسهام ، بدای
الــسبعة التــي تقــذف بهــا اإللهــة ســخمت 

و عملـــت هـــذه  ٢ضـــد األعـــداء الكونیـــة
 تكـــــــوین الكلمـــــــات فـــــــي البدایـــــــة علـــــــي

ــــــات ذات ٣األراضــــــي  و أصــــــبحت كائن
وضــــــع خــــــاص  شــــــأنها كــــــشأن كافــــــة 
الكائنـــــات التـــــي ســـــاعدت الخـــــالق فـــــي 
النـشأة األولـى للعـالم ، كـان مـن المقـدر 
لهـــا أن تمـــوت و یبـــدو أنهـــا قـــد ســـجنت 

 و مجــرد النطــق ثانیــا ٤بــداخل صــندوق
بالكلمــــات الخالقــــة ، یــــشكل خطــــورة و 

  .٥ربما یجر في أعقابه نهایة العالم 
           إن كــل مــا تنطــق بــه اآللهــة 
یعتبــر خالقــا ومــن اكثــر مــا تفــضله مــن 

ـــــــر  ـــــــسمي ، أســـــــالیب التعبی هـــــــو مـــــــا ی

فــان جملــة مــا أو ، بالتالعــب باأللفــاظ 
صــــــیغة مــــــا یــــــستعین بهــــــا هــــــذا اإللــــــه 
بخـــــــــصوص أحـــــــــد األمـــــــــاكن أو أحـــــــــد 
الكائنــات تــضفي علیهــا اســما و بالتــالي 

 و هـــــذه هـــــي إحـــــدى ٦واقعـــــا ملموســـــا 
 الخلـــق التـــي یـــستخدمها الخـــالق وســـائل
و مهمـا تنوعـت اآللهـة ، فـان  . ٧كثیرا 

كـــل حـــدیث شـــفهي تتحـــدث بـــه اآللهـــة 
تنبثــــــق منــــــه حقیقــــــة مــــــضمونة ، فلقــــــد 

  ألن ٨اســـــتطاع حـــــور أن یثـــــأر ألبیـــــه
أوزیر قد قـام حرفیـا بخلـق هـذه الوظیفـة 
عنـــدما نطـــق بهـــا فـــي لحظـــة اســـتیقاظه 
مــــن ســــبات المــــوت بعــــد إتمــــام شــــعائر 

و مــن خــالل أســطورة حــور . ٩یط التحنــ
ـــق  ، یالحـــظ أن كـــل حركـــة تهیـــئ لتعلی
شفهي ، و بالتـالي تنبثـق منهـا األمـاكن 
و الممثلـــــــون لـــــــشعیرة حـــــــور و كـــــــذلك 

و بـــصفة . أدواتهـــا المقدســـة األساســـیة 
عامة یكفي األمر مجرد اإلشـارة لحـدث 

و بذلك فـان الـسب ١٠ما فیحدث بالفعل 
حقیقـة أو التهدید یتضمنان في ثنایاهما 

ما تبحث عن التجلي و من یوجها إلیـه 
یقـــــع بالفعــــــل فریـــــسة لمــــــا حكـــــم علیــــــه 
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 فالكلمــــــة تــــــصبح ١١، بواســــــطة الكلمــــــة
بمثابـــة ســـالح یـــسمح بقهـــر األعـــداء أو 

و ال شـــــك أن ذلـــــك یبـــــدو . تـــــدمیرهم  
ـــــــسبة لجحـــــــوتي ـــــــه ١٢مؤكـــــــدا بالن  و لكن

ــــبعض اآللهــــة  ــــسبة ل ــــضا بالن ــــي أی حقیق
مثــل األخــرى ذات المــزاج األكثــر عنفــا 

، فیكفـي أنـه مـن خـالل كالمـه ، "ست "
یؤكــد مــدي قوتــه للعــدو الماثــل أمامــه ، 

و بــصوته الــذي ١٣فیتالشــي هــذا العــدو 
بـــشبه غالبـــا قـــصف الرعـــد یـــستطیع أن 
یــروض األكثــر خطــورة و األكثــر تمــردا 

  .مثل البحر في حالة هیاجه 
  

     و تـــــــسمي الكتابــــــــة الهیروغلیفیــــــــة  
 یعمــل ذلــك ، و" الكتابــة المقدســة"باســم 

ــــــد وضــــــعها ــــــي تحدی فــــــالمكتوب ال ، عل
یمكن أن یستقل عن الكلمة ، حیث انه 
ــــــــــة أحــــــــــد استنــــــــــساخاتها  یعتبــــــــــر بمثاب

فالكتابة لیـست سـوي تجـسید للعـالم و ١٤
بواســــــطتها تــــــستطیع اآللهــــــة أن تكــــــون 
المحفوظــــــــــــات الخاصــــــــــــة باألحــــــــــــداث 

فعلــي ســبیل المثــال ســجل بكــل . المهمــة
بــــین  كــــل مــــا یتعلــــق بــــالنزاع ١٥عنایــــة 

ــــــسبب ، ال " ســــــت"و" حــــــور" و لهــــــذا ال
یمكــــن أن یوجــــد فــــي عــــالم اآللهــــة أیــــة 
كتابــــات خیالیــــة ، فــــإن نفــــس عالمــــات 

الكتابــة تعــد بــصمات لكــل مــا یتــضمنه 
الخلــق فكـــل كــائن مـــن الكائنــات و كـــل 
شــئ مــن األشــیاء قــد اســتخدم كعالمــات 

و تعتبــــــر الكتابـــــات اإللهیــــــة . للكتابـــــة 
 رع و مهمـــا تنوعـــت بمثابـــة انبعاثـــا مـــن

 ١٦كإجابــات تــنم عــن إرادة ســید اآللهــة 
كمــــا أن وضــــع قائمــــة بالعالمــــات هــــو 
مثابــة قائمــة بمــا خلــق ، و ربمــا وضــع 
جحـــوتي بیانـــا بهـــذه البـــصمات و كـــان 

 و یعتبـر بمثابـة ١٧یستطیع أن یحـصیها
الوســـیط الـــذي یعـــرف القـــراءة أي الـــذي 

 ١٨یمكنه أن یحـول الكتابـة إلـي كلمـات 
إلــــي ، ي أصــــلها و بالتــــالي یرجعهــــا إلــــ

قوتهـــا األولــــى و بـــذا فهــــو یعمـــل علــــي 
  و rx تقلیــل التعــارض بــین كلمــة 

 و لكنـــه یعمـــل siA كلمـــة 
  . أیضا علي ضمان تناقلها 

  
         و لقـــد خلـــق اللـــسان كـــل شـــئ 

التــي خلقــت كــل ١٩حــي بواســطة الكلمــة 
قــوي الحیــاة و كــل مــا یؤكــل و كــل مــا 
یحبـــه أو یكرهـــه اإلنـــسان كمـــا أخرجـــت 

قــوانین فهــي التــي أعطــت الحیــاة لمــن ال
  . یحب السالم و الموت لألشقیاء
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  :السحر كلمة خالقة 
       یعتبـر الــسحر طاقـة تفعــل فعلهــا 
ــــــب  تلقائیــــــا و فــــــي الحــــــال ، و ال تتطل
وسیطا أو ناقال معینـا لنفاذهـا ، فحینمـا 
تصدر كلمة اإلله الخالقة یكفل الـسحر 

و فــي نــشید . بــأن یــصبح حقیقــة واقعــة 
أنـــه أمـــر " رع" آلمـــون عـــن إلـــه الـــشمس

  لهــــــذا ٢٠فأتــــــت اآللهــــــة إلــــــي الوجــــــود 
الــسبب یعتبــر الــسحر الــذي یجــسد فــي 

علــي انــه " kA@ "" حكــا "اإللــه 
إحــــدى القــــوي المــــساعدة الثالثــــة التــــي 
تقـــــف بجانـــــب إلـــــه الـــــشمس ،و ترافقـــــه 
دائمــــــا فــــــي مــــــسیرته و تــــــساعد االلــــــه 
ـــــة  ـــــي تخطـــــیط و تنفیـــــذ عملی الخـــــالق ف

 4iA "ي سیا الخلق و ه
فــي تخطــیط العمــل و " نفــاذ البــصیرة " 

" النطق الخالق  " w@ " حو 
الذي " السحر   " kA@" و حكا

یخرج العالم للوجود مـن الكلمـة الخالقـة 
و یظهـر الثالثـة ككائنـات مقدسـة فــي ، 

ــــــــدما  ــــــــسان كمــــــــا یحــــــــدث عن شــــــــكل إن
یــصاحبون الــه الــشمس فــي رحلتــه عبــر 

و یــؤدي ، الــسماء و فــي العــالم اآلخــر 
، دورا نــشیطا " حكــا " و " حــو"كــل مــن 

ــــذ وقــــت مبكــــر فــــي نــــصوص  فعــــاال من

التوابیــت و التـــي یهزمــون فیهـــا الثعبـــان 
العــدو اللــدود إللــه الــشمس لكــي یظهــر 
  ثانیـــة بـــدون عـــائق معـــارض فـــي االفـــق 

 وسیا الممثل للعلـم  المتكامـل و حـو ٢١
الممثل النبثاق الصوت الخـالق و حكـا 

ة الشخــــصیة لــــدي الــــذي یجــــسد المعرفــــ
ـــه و یعتبـــر كـــل مـــن ســـیا و حـــو و  اإلل
ـــادین لـــسید  ـــة المـــرافقین المعت حكـــا بمثاب

 التجــــــــسید لقــــــــواه الخالقــــــــة أياآللهــــــــة 
 و بوجــودهم یبــشرون بــأن ٢٢األساســیة 

كل مطلع شمس هو بمثابة خلق للعـالم  
و هــــذا التــــشكیل الفــــوري لألشــــیاء بنــــاء 
علــي كلمــة األداة الخالقــة تــتم بواســطة 

اقـــة الـــسحریة ، و التـــي لوالهـــا هـــذه الط
        :لمـــا أمكـــن خلـــق العـــالم ، و لقـــد قـــام  

” Zandee ”  بتجمیــع مجموعــة مــن 
الفقــرات التــي تــشیر فــي النــصوص إلــي 

و فــــي ٢٣كلمــــة األداة الخالقــــة و أثرهــــا 
نـــصوص التوابیـــت و الـــذي تظهـــر فیـــه 

  : الفكرة في أغرب صورها ، فیقال 
  

sxpr .n.i Haw.i m Axw.i                    
   )نورانیاتي(خلقت جسدي بأخالقیاتي

إن اإللـــــــه الخـــــــالق قـــــــد خلـــــــق جـــــــسده 
   .٢٤بنورانیاته السحریة 

نـــــــصوص   و فـــــــي فقـــــــرة أخـــــــري مـــــــن
  :التوابیت 
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ـــ"   ـــي قرین ـــذي یـــسیطر عل ه هـــذا هـــو ال
إننـــي الـــذي أحیـــا التاســـوع ، هـــذا الـــذي 

إن هـذا . ٢٥"تتجسد فیـه حمایـة اآللهـة  
 ” qA@ ”"حكـا"الموضـوع الخـاص باإللـه

" ، هـــو جـــزء مـــن صـــیغة تحـــت عنـــوان 
 " ” qA@ ”"حكـا"مـن أجـل التحـول إلـي 

و الشـــــك أن حكـــــا هنـــــا تعتبـــــر بمثابـــــة 
تالعـــــــــب باأللفـــــــــاظ و لكـــــــــن بالنـــــــــسبة 
 للمــــصریین فهنــــاك صــــلة مباشــــرة بــــین

 و لذلك یجب أن نأخـذ ءالكلمة و الشي
ذلــك بحــرص ، فهــذه الفقــرة مثــل غیرهــا 
توضح السمة الدفاعیة أساسا التي تلجأ 

  و یعتبــر .إلیهــا اآللهــة و كــذلك البــشر
 هـو الحـامي ألوامـر رب ” qA@ ”"حكـا"

اآللهــة إبــان فتــرة الخلــق ، و علــي هــذا 
  یعمـل علـي تـوافر ” qA@ ”"حكـا"فـإن 

دفاع عـــــن الخلـــــق ، حـــــسن األداء و الـــــ
و قــــد ٢٦فالــــسحر یــــسبق عملیــــة الخلــــق 

جعلــت النــصوص المــصریة القدیمــة أن 
وهي تـستخدم ، تعني قوة " حكا " كلمة 

  At نظیرا لكلمـة ٢٧في نصوص األهرام 
وفـــــي الـــــساعة ، التعبیـــــر اآلخـــــر للقـــــوة 

العاشــــــرة مــــــن كتــــــاب البوابــــــات تظهــــــر 

ـــــــــصفات البـــــــــشریة  ـــــــــودات ذات ال المعب
" دیها لتـــــستعمل ممــــسكة شــــباكا فــــي یــــ

، الموجــــــــود فیهــــــــا و علیهــــــــا " الــــــــسحر
و تــــــرد عــــــدوه ، لتحمــــــي الــــــه الــــــشمس 

 اخائبا و یظهر هنا مجاال حقیقی" عبب"
للقــــوة التــــي جعلــــت مرئیــــة فــــي صــــورة 

الخفیة " السحر" شباك و مملوءة بطاقة 
ــة و الطاقــة مــن هــذا  و لكنهــا قویــة فعال
النوع یمكن تصوریها علي أنها مادة أو 

ث یمكـن القـول بـأن الـسحر حی، جوهر 
قــد تــم بلعــه أو أكلــه أو انــه فــي الجــسم 

أن الــــسحر فــــي نطــــاق الكلمــــة  كمــــا ٢٨
یعمـل ، فعـال بـشكل مـستمر ،  اإللهیة 

علي إحیاء الموتى خالل العبور اللیلـي 
إلــى العــالم اآلخــر بمركــب اإللــه الخــالق 

و هـــــذه القـــــوة . المـــــصاحب لمعاونیـــــه  
ممكنــة األولیــة ال تجعــل عملیــة الخلــق  

فقط و لكنها في أیدي أو علـي األصـح 
أفــــواه أغلــــب المعبــــودات التــــي تــــساعد 

و یعــــج العــــالم . علــــي صــــیانة وجودهــــا
السفلي بالكائنات التي تعـیش مـن هـواء 

أو مـــن خـــالل تكـــرار الكلمـــة ٢٩أفواههـــا 
الخالقـــة إللـــه الـــشمس ، و هنـــا یتحقـــق 

و . فورا سحر الكلمة الخالقة مرة ثانیة 
الطفـل مـن " حـور" حرهابـس"إیزة " تحمي

أعدائه ، و تشارك مـع معبـودات أخـري 
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فهــــي بوقوفهــــا فــــي " عبــــب "فــــي ســــحر 
كتاب مـا هـو فـي (مقدمة مركب الشمس

ـــسابعة ـــساعة ال تـــسحره ) العـــالم اآلخر،ال
ویــضرب الــسحر عــدو اآللهــة كومـــضة 
الـــــــضوء و تحرمـــــــه مـــــــن حواســـــــه و ال 
یــــــــــستطیع أن یجــــــــــد نفــــــــــسه و تــــــــــدمره 

 هنا سـالح و یبدو أن السحر.٣٠بسهولة
اآللهــــــة التــــــي تباغــــــت العــــــدو فتبطــــــل 

و بــــذلك تــــضمن الحمایــــة و ، هجومــــه 
كمـــا إن ، األمـــن للنظـــام المهـــدد دائمـــا 

قوي الفوضى و التشوش قبل الخلق لن 
و لكنهــــا تثیــــر ، تــــتم هزیمتهــــا بالكامــــل 

مقاومـــــة مـــــستمرة تحاربهـــــا اآللهـــــة فـــــي 
السماء و العالم السفلي و علي األرض 

یـــــر أدق فـــــان اقـــــوي بیـــــد الملـــــك و بتعب
األســلحة و هــو الطاقــة الخالقــة للــسحر 
لــن تتیــسر إال لآللهــة  و لــذلك البــد أن 
یقوم الساحر علـي األرض بـدور معبـود 
كـــي یفـــسد هـــذه القـــوة القویـــة الخطـــرة و 
ـــــه  ـــــذي یلعـــــب دور اإلل ـــــك ال ـــــك المل یمل
الخالق علي األرض بحكم وظیفته القوة 
الــسحریة للفــظ الخــالق فــي خدمــة نفــسه 

 فیفــرض إرادتــه علــي الــبالد البعیــدة آلیــا
مـــن خــــالل القـــوة الــــسحریة لكلمتـــه فــــي 

و انعكـــاس القـــوي ٣١شـــعائره و طقوســـه 
السحریة تأخذ مظهرها مـن خـالل عمـل 

 خاصـــــة –أو كلمـــــة ، و لكـــــن الكلمـــــة 
 تملك قوتهـا الـسحریة و –صیغة األمر 

النطق بها یرجع أثره إلي عـالم مـا فـوق 
 أن الطبیعــــة ، و هــــذا هــــو الــــسبب فــــي

الكلمات الطیبة المباركة كانـت مطلوبـة 
بینما الشریرة منها كاللعنات یتعین علي 

هــــذا و قــــد تــــضمنت . األبــــرار تجنبهــــا 
الكتابــــة مـــــا تـــــضمنته الكلمـــــة مـــــن قـــــوة 

فـــــــي فقـــــــرة فـــــــي نـــــــصوص ف٣٢ســـــــحریة 
یحكــي رب األربــاب الخــالق : التوابیــت 

كنــت :" عمــا حــدث قبــل عملیــة الخلــق 
، جامــدا و بمفـردي فـي المحــیط األزلـي 

بــدون حــراك ، و ال أجــد مكانــا أقــیم بــه 
ثــــــم قــــــال رب األربــــــاب الخــــــالق .... " 

لقــد كنــت أطفــو بـــین : للمحــیط األزلــي 
" و انــه.... میاهــك بــدون حــراك تمامــا 

الــــذي أوقــــد ذهنــــي ، الــــذي جعــــل " شــــو
الحیاة تدب فـي قلبـي و جمـع أعـضائي 

ـــرب "الخامـــدة  ، فقـــال المحـــیط األزلـــي ل
استنــــــشق ابنتــــــك : األربــــــاب الخــــــالق  

ماعــــت و قربهــــا مــــن خیاشــــیمك حتــــى 
و من خالل هذا ٣٣ینتعش قلبك بالحیاة 

ــه  الــنص الــذي تتــراءى الحیــاة مــن خالل
في البدایة ، وهـو :یصف ثالث مراحل 

في وحدتـه رب األربـاب الخـالق یفكـر ، 
و في المرحلة الثانیة أخذ الخـالق یـتكلم 
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، فالكلمة هي االستتباع القاطع لظهور 
و في المرحلة الثالثة ٣٤اة في كیانه الحی

انفـــــصل رب األربـــــاب الخـــــالق و تفـــــرد 
عـــن المحـــیط األزلـــي ، فالحیـــاة تـــستنفر 
الكلمة ، و الكلمة یتولـد عنهـا الحـوار ، 
و هــــذا الحــــوار بواســــطة عملیــــة الخلــــق 
یفـــصح فـــي آن واحـــد عـــن محركـــات و 

الحیـاة : ضمانات عملیة الخلق المقبلـة 
اء و ماعـــت التـــي یمثلهـــا شـــو رب الهـــو

التي یستنشقها الخالق و التي من جراء 
ذلــك تعتبــر عملیــا مــشاركا فــي الجــوهر 

ــاة بواســطة . مــع الهــواء  فــالهواء و الحی
الجهــاز التنفــسي للخــالق ســوف یعمــالن 

و مـــن ٣٥علـــي مولـــد الكائنـــات األخـــرى 
نجــــــد أن ، خــــــالل بعــــــض النــــــصوص 

الطهــر و النقــاء یــساعد علــي االتــصال 
 و یـسمح للـساحر بما هـو فـوق الطبیعـة

لقــــــــــد تمضمــــــــــضت و : " بالممارســــــــــة 
و امتصــصت النطــرون ، غــسلت فمــي 

و فـــي ، و انـــدمجت مـــع تاســـوع اآللهـــة 
و بـذلك ، المساء نمت في رحاب حـور 

فــي الوقــت ، اســتمعت إلــى كــل مــا قالــه 
ــغ  نفــسه الــذي كــان یحمــل فیــه أفعــى یبل

أشــد ضــرواة مــن ، طولهــا حــوالي ذراع 
ــــدما ١٢أفعــــى طولهــــا  ــــد و ... ق ــــذا فق ب

أحطــت علمــا بالكلمــات المــستعملة منــذ 

التي ترجع إلي العهد الذي كان ، القدم 
و بــذا أســتطیع ، فیــه أوزیــر مــازال حیــا 

اآلن أن اقتـل أفعــى طولهــا حــوالي ذراع 
. ٣٦الملــم بالكلمــات   " حــور"باعتبــاري 

ویبـــدو أن الطهـــارة تـــسمح للـــساحر بـــان 
فقـــد ، یـــدخل إلـــى نطـــاق أســـرار اآللهـــة 

ـــــذي وصـــــل إلـــــ ى معرفـــــة ســـــر حـــــور ال
ـــــساحر یـــــصبح ،  أفعـــــى أيیـــــصرع  فال

نفــسه هــو نفــسه حــور و یعتبــر قــول أو 
كتابـــة شـــئ مـــا مثابـــة إحـــداث و إیجـــاد 

 و الطهـــارة تـــسمح بتحقیـــق ءهـــذا الـــشي
و كلمـــات حـــور تبعـــد . هـــذا االتـــصال 

ــــــاة الــــــذي یــــــشعر  المــــــوت و تــــــدعم حی
إن عبـــارات حـــور ، باختنـــاق فـــي حلقـــه 

 و إطالــــــة تعمــــــل علــــــي تجدیــــــد الحیــــــاة
إن ، ســـــنوات عمــــــر مـــــن یبتهــــــل إلیــــــه 

ــــــدا و  ــــــار بعی ــــــدحر الن كلمــــــات حــــــور ت
ـــــي مـــــن خطـــــر  ـــــه البلیغـــــة تق  أيعبارات

إن كلمــات حــور ، مــرض مــصدره الــسم 
تعمل علي إنقاذ اإلنـسان الـذي یتـربص 

 و ال ریـــب أن حـــور یقـــوم ٣٧المـــوت بـــه
ـــــساحر  ـــــساحر كمـــــا أن ال ـــــدور ال ـــــا ب هن
ـــــا مـــــن  ـــــراءى غالب ـــــه كمـــــا یت یتطـــــابق ب

  . صوص السحریة الن
  :أمر اإلله نافذ 
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اعتقــد المــصریون أن البــشر یمكــنهم أن 
یتـــصرفوا بـــشكل مـــستقل عـــن اآللهـــة أو 
حتى ضدهم  ، و لكـنهم كـانوا مقتنعـین 
أیـــضا بـــأن إرادة اآللهـــة فقـــط هـــي التـــي 
ـــــي النهایـــــة ، و یقـــــرر نـــــص  ـــــق ف تتحق

خطــط اإلنــسان " تعــالیم بتــاح حتــب أن 
 هـــو مـــا ال تنفـــذ أبـــدا ، و إنمـــا مـــا یـــتم

وتكـــــــرر تعـــــــالیم  ٣٨  یـــــــأمر بـــــــه اإللـــــــه
أمنمــــوبي صــــیاغة نفــــس الفكــــرة حینمــــا 

إن الكلمــات التــي یقولهــا البــشر " یقــول 
   .٣٩" شئ و ما یفعله اإلله شئ آخر

و یدرك المصریون اإلرادة العلیا لآللهـة 
و فــاعلیتهم أیــضا فــي الحیــاة الــسیاسیة 
و  أقدم دلیل واضح علي هـذا االعتقـاد 

حـــاكم  نخـــن " عـــنخ تیفـــي"فـــي كتابـــات 
اإلقلــیم الثالــث لمــصر العلیــا فــي الفتــرة 

و ٤٠التـــي تلـــت عـــصر االنتقـــال األول  
" أمـر اإللـه " منذ الدولة الوسطي یمیل 

المـــؤثر علـــي الكلمـــة الخالقـــة و یطلـــب 
ـــي أن یكـــون هـــو  ـــذها فـــي الحـــال إل تنفی
الوســیط الوحیــد فــي الــسیاسیة الملكیــة ، 
ا الـــــــذي ال یـــــــسمح لغیـــــــره بـــــــدخول هـــــــذ

ـــــوك األســـــرة  المجـــــال ، كمـــــا احتـــــاج مل
الحدیثــة و العــصر المتــأخر إلــي العــون 
اإللهــي فــي قیــادتهم لحمالتهــم كمــا فعــل 

أثنــاء تعرضــه لخطــر " رمــسیس الثــاني"

العـــدو فـــي معركـــة قـــادش حیـــث اعتمـــد 
علــــي مــــساعدة اإللــــه الــــذي كــــان أكثــــر 

  ٤١فعالیة من ملیون جندي
  

        إن  جح++++وتي ھ++++و ال++++ذي ابتك++++ر 

 و ھو أیضا ٤٢ة و اللغة المنطوقة  الكلم

  الذي نوع بین لغات البشر 
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       و معرفــــة جحــــوتي بقــــوة الكلمــــة 
الخالقة جعلته یستطیع تحویـل أي شـئ 
ــده إلــي أیــة صــورة یــشاؤها ، و هــذه  یری

أن الموهبـة هـي التـي تفـسر الـسبب فـي 
علمــاء الالهــوت بمنــف كــانوا یعتبرونــه 

، أو أداة التعبیــر الــشفهي "بتــاح " لــسان
التــــي أعطــــي بهــــا ذلــــك اإللــــه الوجــــود 

و قد كان القاضي الذي یحكـم ٤٤للكون 
 و یقـــضي فـــي منازعـــات ٤٥فـــي الـــسماء

ــــشر بمــــا  ــــأ لآللهــــة و الب اآللهــــة ، و ینب
سیحدث لهم ، و هو الـذي یـشید المـدن 

 ســـید الكتـــب    و یـــضع حـــدودها ، و هـــو
 و رب كلمــــات اآللهــــة ، أي الكتابــــة ٤٦

المقدســــة ، فهــــو الــــذي أعطــــي النـــــاس 
الكلمــات و الكتابــة ، و مــن أخلــص لــه 
یجزیــــــه أحــــــسن العطــــــاء بــــــأن یمنحــــــه 

و ٤٧المعرفــة و یعلــم الكتــاب الحـــساب  
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هـــــــــــو األداة التـــــــــــي تـــــــــــسمح بتجـــــــــــسید 
كمــا أن معرفتــه التامــة بالكلمــة ٤٨الخلــق

 تجـــسیم الفكـــرة و الكتابـــة تـــساعده علـــي
و لـــوال فعالیتـــه لبقیـــت مجـــرد ، الخالقـــة 

و عندما وجه خطابـه . حبر علي ورق 
إنني :  " إلى جمیع آلهة الكون قال لهم

أنا جحوتي و أنا اكرر علیكم مـا أعلنـه 
وجــــه لكــــم الكــــالم قبــــل أن ) فلقــــد ( رع 

  :تسمعوا عباراتي 
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 أنــــا جحــــوتي رب الكلمــــات المقدســــة ، 

ـــي مكانهـــا  ـــذي یـــضع األمـــور ف أنـــا ، ال
جحوتي الذي یضع الماعت كتابة أمـام 

إن كل ما یخـرج مـن ، التاسوع المقدس 
فمـــي یتحـــول إلـــى الوجـــود مثـــل رع أنـــا 

و الــــذي ال یمكــــن إبعــــاده عــــن الــــسماء 
و هو الذي یرفع الشمس في ٤٩األرض 
و هو الذي خلق التناسق فـي ٥٠السماء 

مـــــصر و عمـــــل علـــــي تنظـــــیم األقـــــالیم 
ـــــي ٥١ و ، جحـــــوتي لـــــیس الخـــــالق الفعل

ـــــة فهـــــو  ـــــي دوام المعرف ـــــه یعمـــــل عل لكن
مثابـــة ذاكـــرة لآللهـــة تـــسجل الكلمـــات و 
ـــان یكـــون دائمـــا  یـــسمح للخـــالق نفـــسه ب

ــــي علــــم بكــــل الوجــــود  إن الخــــالق ، عل
في حین أن ، ملك زمام علم المستقبل ی

قـــــــد ، بفـــــــضل محفوظاتـــــــه ، جحـــــــوتي 
اكتــسب مــن هــذا العلــم رؤیــة ال تخطــئ 

و یقــوم بینــه و بــین رب األربــاب ٥٢أبــدا 
یجعــل منــه ٥٣نــوع مــن تبــادل المعــارف 

ـــین المعرفـــة اإللهیـــة  مثابـــة وســـیط مـــا ب
بكـــل شـــئ و بـــین المعرفـــة التـــي یـــوحي 

حـوتي إن ج، بها و المعرفة التي تؤخـذ 
یعتبــر فــي آن واحــد كإلــه قــوي البــصیرة 

) رخ( ي یلــــم بكــــل شــــئو ال++++ذ) س++++یا (
فهـــو یتلقـــي األولـــى و ینقـــل الثانیـــة و ٥٤

ـــــسجل المعرفـــــة و یحـــــافظ  ـــــذي ی هـــــو ال
ـــــین  ـــــشرها ســـــواء ب ـــــستطیع ن علیهـــــا و ی

و تعـــد الكتابـــة ٥٥اآللهـــة أم بـــین البـــشر 
أي ،بمثابـــة الوســـیط لعملیـــة النقـــل هـــذه 

و نــــــــشر " خر" وســـــــیلة نقــــــــل المعرفــــــــة 
المعرفـة بواسـطة الكتابــة لـم تلـق حماســا 

و قـد بـین جحـوتي ٥٦من جانب اآللهة  
مزایــا الكتابــة و نــادي بنقلــه إلــى البــشر 
فــي حــین وجــد اتــوم أن ذلــك لــن یرجــع 
إال بالــــضرر فاســــتعمال الكتابــــة ســــوف 
یجعـــل البـــشر ال یعتمـــدون مطلقـــا علـــي 
ذاكــــرتهم و لكــــن علــــي مجــــرد حـــــروف 

دة الـذكریات التـي مادیة من اجـل اسـتعا
غابـــــت عـــــن عقلهـــــم و هـــــذا یعنـــــي ان 

ســـــوف " رخ " الممارســــة المتواصـــــلة للــــــ
" تــؤدي إلــى التخلــي التــدریجي عــن الـــ 

و فـــــي النهایـــــة إلـــــى االنفـــــصال " ســـــیا 



  ٩

فالتأكیـد بـأن . تماما عن الفكر الخالق 
، هـــو فقـــط الخـــالق الفعلـــي " ســـیا " الــــ 

یتـــــسم بـــــالتكرار و ال " رخ " یجعـــــل الــــــ 
ــــین  ــــه دون أن یب إال كــــل مــــا ســــبق خلق

یـــضیف إلیـــه أي جدیـــد و لقـــد اســـتطاع 
جحوتي أن یعادل بـین الــ سـیا و الــ رخ 
فأضـــــفي علیـــــه دور القـــــائم بـــــالتوازن و 
العدل وهذه المقـدرة سـاعدت علـي إلقـاء 

فالشـك أنـه ، الضوء علـي حـدود علمـه 
یعــد بمثابــة حكــیم ضــمن اآللهــة و لكــن 

ا فعنــــدم، شــــعوره بــــذلك جعلــــه مغــــرورا 
بعـــث بـــه رع الـــي ایـــزة مـــن أجـــل شـــفاء 
ابنهــا المــریض تــاه جحــوتي فــي حــدیث 
معقد ال یمت الـي الموضـوع بأیـة صـلة 

جحـوتي : لدرجة ان ایزة صـاحت قائلـة 
إن عقلك لرصین و لكن قراراتـك بطیئـة  

٥٧  
  
  
  
  
  
  
  

  : و یستخلص من البحث اآلتي
 .السحر كلمة خالقة  .١

كلمة اإلله نافذة فقد خلـق العـالم  .٢
طة ســـــبع كلمـــــات متتالیـــــة بواســـــ

 نطق  بها الخالق
النطق ثانیا بالكلمات الخالقـة ،  .٣

یــشكل خطــورة و ربمــا یجــر فــي 
 أعقابه نهایة العالم

الــسب أو التهدیــد یتــضمنان فــي  .٤
ثنایاهمـــا حقیقـــة مـــا تبحـــث عـــن 
التجلـــي و مـــن یوجهـــا إلیـــه یقـــع 
بالفعــــل فریــــسة لمــــا حكــــم علیــــه 

 بواسطة الكلمة
 الكلمــــــة تــــــصبح بمثابــــــة ســــــالح .٥

 یسمح بقهر األعداء أو تدمیرهم
 تــــضمنت الكتابــــة مــــا تــــضمنته  .٦

 الكلمة من قوة سحریة
خلــــــق اللــــــسان كــــــل شــــــئ حــــــي  .٧

 بواسطة الكلمة
انعكــــاس القــــوي الــــسحریة تأخــــذ  .٨

مظهرهـــــا مـــــن خـــــالل عمـــــل أو 
 خاصـة –كلمة ، و لكن الكلمـة 

ـــــك قوتهـــــا –صـــــیغة األمـــــر   تمل
السحریة و النطق بها یرجع أثره 

 طبیعةإلي عالم ما فوق ال
إن الكلمات التي یقولها البشر  .٩

 شئ و ما یفعله اإلله شئ آخر



  ١٠

 جح++++وتي ھ++++و ال++++ذي ابتك++++ر  .١٠

 الكلمة و اللغة المنطوقة

معرفــــة جحــــوتي بقــــوة الكلمــــة  .١١
الخالقــة جعلتــه یــستطیع تحویــل 
ـــة صـــورة  أي شـــئ یریـــده إلـــي أی

 یشاؤها
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