
 العدد الثانى  -اجمللد العشرون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
437 

 حل االربطة المعقودة  من خالل "نصوص األهرام" فك أو

رانيا عبد العزيز محمودد.


 
 :الملخص 

تصور القدماء ، الموت مدخال يحتم علي المرء أن ينتقل منه  إلي الحياة. وما الموت 
 وقد، والحياة إال نقيضان مترابطان .وما الموت اال االنتقال من زمن  إلي زمن آخر

حل العقد رمزية عظيمة في   النصوص المصرية القديمة "  حمل حل الربط أو 
 نصوص االهرام " حيث أشار الي ازالة العقبات في العالم اآلخر.

كما ظهرحل الربط في االساطير الدينية كاساطير خلق  ونشاة الكون  رمزا لبدء 
 الخليقة ،كما أشارت   أحداث االسطورة االوزيرية الي النهوض من الموت والعودة

 الي الحياة  من جديد،و إلي تحرير الجسد من اآلفات المختلفة .
عة وترتبط العقدة ارتباطا وثيقا بالسحر والفك والربط كما اختصت بقوة سحرية سري

كما مثلت العقدة وربطها رمزا من رموز السيادة وقد ربطت عادة  في التمائم . 
متوفي في الطرق والممالك ال والسلطة والقوة في العالم  اآلخر ودليال مرشدا يقود

الجوزاء وبفصل السماء عن  ارتبطت ايضا بالرموز الشمسية وببرجوالخفية، 
 االرض 

 :الكلمات الدالة  
 الخلق. ؛ انتعاش؛  الرمزية ؛ نصوص االهرام ؛ حل الربط
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 المقدمة:
لحياة، تصور القدماء أن الموت مدخال يحتم على المرء أن ينتقل منه إلى ا

والموت والحياة نقيضان مترابطان وما الموت إال االنتقال من زمن إلى زمن 
كما تعد األساطير شكال رمزيا أصيال من أشكال الحضارة االنسانية والقالب (1)آخر.

(2)الرمزي الذي تصب داخله أفكار بشرية ما قبل الفلسفة.
 

خ وبداية األسرات تاريهذا وتعود بدايات التعاويذ الدينية إلى عصر ما قبل ال
 . على األرجح 

ويتناول هذا البحث موضوع حل أو فك  االربطة المعقودة  في النصوص 
المصرية القديمة وهو مفهوم يرتبط بالموروث الحضاري الموجود حالياً من فك 

 الربط أو حل العقدة، فك العقد ....إلخ، من الكلمات التي تشير إلى المفهوم ذاته.
باحثة من قبل إلى موضوع العقدة وداللتها في النصوص وقد أشارت ال

 المصرية القديمة لتتناول عقب ذلك الموضوع حل االربطة المعقودة في النصوص
المصرية القديمة، وسيتم تقسيمه إلى بحثين؛ أحدهما يشير إلى حل الربط في نصوص 

 األهرام، واآلخر في متون التوابيت.
بأساطير الخلق ونشأة  358من التعويذة  593ارتبط حل العقدة في الفقرة 

 :(3)الكون، إذ تم توجيه الخطاب للنسل األول من المعبود "شو"

 
Dd mdw(w) wTtw Sw wHa Tsswt .k in nbwy (m) nwn 
"تالوة :يا أيها النسل  الخاص بشو سوف تحل عقدك بواسطة السيدين في  نون 

 )الماء األزلي(".
في هذا إشارة إلى أسطورة الخلق في أيونو عين شمس، حيث يقصد بالسيدين هنا و

 "جب" و "نوت" معبودي األرض والسماء على الترتيب.
" ما 1292( في الفقرة  "536وفي إشارة إلى أحداث األسطورة تذكر التعويذة )

(4)يلي
 

 
 
 
 
 

                                                           
، 1999، ترجمة أحمد صليحة، القاهرة، "الرمز واألسطورة في مصر القديمة :"رندل كالرك، ( (1

 .162ص 
على الصوت في مصر القديمة حتى نهاية الدولة التعبيرات الدالة  " :رانيا عبد العزيز ،مصباح(2)

 .533، ص 2014، رسالة  دكتوراة غير منشورة، القاهرة "الحديثة )دراسة لغوية حضارية(
(3)

PT§358(593, a-b) 
(4)

PT§536 (1292, a-c) 
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Nxi in Ast m Htp in nbt-Ht  mAA.n .sny  sn .sny Tst Tw wHa.n.k qAsw.k 
wxA .n.k xmw .k Hmsi r.k Hr xndw .k  pw 

مرحبا هكذا قالت إيست في  سالم هكذا قالت نبت حت عندما شاهدا أخيهما ارفع "

، وانفض ترابك ولتجلس على لقيود أو األربطة )حرفيا الحبال(نفسك لعلك تحل ا
 ذا"عرشك ه

كما أشار حل األربطة إلى النهوض من الموت إلى الحياة حيث تذكر الفقرة 
(5)ما يلي 553من التعويذة  1363

 

 

 
Tsi.Tw wxA .n.k xmw.k  
Idr.n.k   nTnt  irt Hr .k  wHa.n.k qAsw 
 n qAsw  spw  nA  pw Hnskwt  pi nw nbt-Ht 

التراب، ولتزيل القاذورات التي على وجهك ولتحل "فلترفع نفسك، ولتنفض 
أربطتك )حرفيا حبالك( ألنها ليست أربطة معقودة )حرفيا ليست حبال معقودة( إنها 

 ضفائر شعر نبت حت".
 :(6)وفي فقرة أخرى من تعويذات نصوص األهرام ورد ما يلي

 
it (N) aHa Ssp .n.k qbHw.k  ipn tpw prw m Axbit aHa imw isw .sn 
sfxxw wit .Tn 

فلتنهض ولتستلم هذا الماء البارد الخاص بك، ذلك الذي خرج من  Nيا والد الملك  
 ولتنهضوا يا قاطني المقابر، ولتنزعوا أربطتكم.آخبيت، 

إلى مراحل نهوض المتوفى للحياة  676من التعويذة  2008كما تشير  الفقرة 
صد هنا باألربطة لفائف المومياء تلك التي ينزعها لينهض بعد نزع األربطة، ويق

                                                           
(5)

PT§553 (1363, a-c) 
(6)

  PT§662 (1877, c- 1878, a) ; FEPT, P.272 
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وتفتح أمامه أبواب المقبرة وستسحب له أو إليه أبواب التوابيت حيث تذكر الفقرة ما 
   (7)يلي

 
sAq.n.k qsw.k spdD .n.k awt.k wxA n.k xmw.k wHa(w) .n.k qAsw .k 
wnn(w) n.k HAt nxbxb(w)  n.k Drwt  i snS n.k aAwy pt. 
فلتجمع عظامك ولترمم أعضائك وانفض ترابك )غبارك( وسوف تحل لك أربطتك، 
وسيفتح ألجلك المقبرة، وستسحب ألجلك )أبواب (التوابيت، وسيفتح ألجلك أبواب 

 السماء.
ألة الخلق كما ارتبط حل األوتار أو الحبال في الفكر المصري القديم أيضا بمس 

(8)ما يلي 690والنشأة وانعاش الجسد، حيث تذكر التعويذة 
 

hA (N) ii Axt si baH  Ai  Gb i wAg rDw nTr imi.k anx ib.k n kA kA Hat .k 
nTr wHa Ssm (w) .k 

سيأتي الفيضان وييسرع الطوفان ويولد؟ جب وتدفق )أو  Nيا أيها الملك 
رازات المعبود التي فيك ليحيي قلبك وينعش جسدك )حرفيا يظل في حالة تزيد؟( اف

 جيدة، أيها المعبود فلتحل أوتارك."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (7);

 FEPT,p289  ;   PT§676 (2008, a- 2009, b )  
(8)

FEPT,p299  ;   PT§690 (2113- 2114, b) 
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 الخالصة:

كان حل الربط أو حل العقد يشير إلى حل القيود والوثاق الذي يكبل به المتوفى 
 ومن ثم يتمكن المتوفى من اجتياز العقبات التي قد تالقيه.

ل الرباط أو حل األوتار إلى حل أو إزالة لفائف المومياء، تلك التي كما أشار ح
، والتي (9)توضع عقب عملية التحنيط، في عناية بالغة حول األصابع وحول الجسد

كانت تلتصق بالجسد كشبكة، ومن ثم كان حلها يشير إلى تحرر الجسد من الموت 
لحياة األبدية، كما ارتبط حل والعودة إلى الحياة ومغادرة المقبرة إلى حيث ينعم با

الرباط أو حل القيود بأساطير نشأة الخلق وباألسطورة األوزيرية حيث يعد حل القيود 
إيذانا ببدء الخليقة ونشأة جب ونوت أي خلق األرض والسماء، كذلك كان حل الربط 

 .لفائفه ليعود إلى الحياة األخ إيذانا بنهوض أوزير من
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Release the knot  in "Pyramid texts""  

Dr Rania Abdel Aziz  Mahmoud


 
 

Abstract 
Release The knot has represented a significant symbol in 

Ancient Egyptian religious texts, where it appeared in pyramids  

texts as well as a symbol of life, power, flourishing and 

sovereignty. In addition, it is related to myths where it 

represented a symbol for the beginning of life in the doctrines of 

Creation. 
Ancient Egyptians believed that most diseases do not 

originate from an apparent accident; however, they are caused by 

opposing power, it was necessary to use magic to treat them.  

The Knot also formed an amulet that the deceased wears for 

protection, security , conserving the corpse as well as a means of 

ornamentation, , granting and conserving beauty.  

Keywords:  

 Release  the knot,  pyramid text,  flourishing, creation. 
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