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 امللخص
لتوبة من منظورهم ا اعتقد اإلنسان البدائي خالل عصور ما قبل التاريخ أن الوابء أو املرض عقوبة تستحق التوبة، وكانت

اليسري تتمثل يف اإلتيان ببعض املمارسات اليت تتلخص إما يف تقدمي نوع من القرابن، أو أداء بعض الطقوس السحرية من خالل 
 القيام ببعض الرقصات اخلاصة أو بتقمص هيئات تتشابه مع رموز طوطمية خاصة ابلقبيلة املنتسب إليها.

ي من أهم املوضوعات اليت ارتبطت ابلسحر يف عصور ما قبل التاريخ، ولذا يصعب ويعد موضوع الطب والعالج البدائ
دراسة املوضوع األول دون دراسة املوضوع الثاين، وال شك أن الوسيط بني املوضوعني والعامل املشرتك بينهما هو طبيب القرية أو 

قبل  اوة، والذي كان يف البداية يعتمد على السحر واإلحياءساحر القرية أو العراف، ومجيعها مسميات للقائم بعملية املعاجلة واملد
االعتماد على املداوة ابلعالج واجلراحة، وإن كان هذا ال ينفى معرفة انسان عصور ما قبل التاريخ للعمليات اجلراحية البسيطة بل 

يت عثر عليها ة األثرية واألدوات احلجرية الوالقيام هبا أحياان كثرية ابستخدام بعض األدوات احلجرية، ولقد ثبت ذلك من خالل األدل
 يف بعض املقابر واملواقع األثرية.

ومن مث فالدراسة تُلقي الضوء على الداء وعالجه يف عصور ما قبل التاريخ، وتقدم إعادة تفسري للعديد من األدلة األثرية 
أثرية،  ذلك من خالل املقارنة بني ما عثر عليه من أدلةاملرتبطة هبذا املوضوع، من وجهة نظر قد تكون جديدة وخمتلفة إىل حد ما، و 

 وبني بعض املمارسات احلالية املشاهبة يف بعض القبائل البدائية حىت يومنا احلايل. 
 

 الكلمات املفتاحية 
 الوابء، الدواء، العقوبة، االنسان البدائي، عصور ما قبل التاريخ

 
 

Abstract 
Medicine and primitive therapy are among the most important topics associated 
with magic in prehistoric times, so it is difficult to study the first subject without 
studying the second topic, there is no doubt that the mediator between the two 
issues and the common factor between them is the doctor village, or the Village 
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Wizard, or "Shaman", All names for the process of treatment and healing. Medicine 
was initially based on magic and spirituality before relying on medication therapy 
and surgery, although a prehistoric man knew how to perform simple surgeries 
using some stone tools, archaeological finds and stone tools which were found in 
some tombs and archaeological sites have proved this. There are many tools that 
had been attached to the magician doctor in prehistoric times, including masks, 
horns, some animal parts, and some stone tools, the early doctor used these primitive 
tools since prehistoric times, and it is still used in primitive tribes.  
  Thus, the study shed light on the role of the magician in prehistoric times, to 
provide a reinterpretation of many of the archaeological finds associated with this 
subject, with a view that may be new and somewhat different, by comparing the 
findings of archaeological evidence, with some similar current practices, which is 
followed in some primitive tribes so far. 

 
 مقدمة

اعتقد اإلنسان األول أن املرض واألمل الذي يعاين منه حيدث له بسبب اآلاثم اليت ارتكبها، أي كنوع من العقاب، أو 
بسبب غضب اإلله واألرواح الشريرة، وكان العالج يتمثل يف القيام ببعض الطقوس والرقصات الشبيهة بطقوس "الزار" يف عصران 
احلايل. وإذا ما رغب املرء يف رؤية املاضي فما عليه إال أن يتصفح مواقع عصور ما قبل التاريخ مبختلف األماكن ال سيما مواقع القارة 
األفريقية، ويتأمل عادات وتقاليد بعض القبائل البدائية اليت ال زالت متارس الكثري من املوروث الغائب، وتعيش حياة انسان عصور 

 ريخ بكل مفرداهتا؛ سواء يف املأكل، أو امللبس أو حىت الطب والعالج.ما قبل التا
نشأت املداواة مع األمل، واألمل من األمور اليت ال بد وأن الزمت االنسان منذ والدته، ومن مث تفنن االنسان يف املعاجلة منذ بداية 

ولقد حاول  (Sutcliffe, J., 1992, pp.10-11) آالمه يف الغاابت والرباري، واعتمد يف ذلك على التجربة واملالحظة
اإلنسان منذ فجر التاريخ أن يعاجل نفسه بنفسه من األمراض بتناوله ما قدمته له الطبيعة من حوله، وال تزال بعض القبائل البدائية 

 ( 81، ص 8811لمي، عيف أدغال أفريقية حتتفظ أبدويتها وعقاقريها اخلاصة هبا تتوارثها جيال بعد جيل ابخلربة والتجربة. )ال
ولقد اقرتن العالج يف عصور ما قبل التاريخ مبمارسات عده كان من بينها )تقدمي األضاحي والقرابني؛ استخدام التمائم 
وترتيل التعاويذ؛ استخدام األعشاب ذات الروائح الكريهة النفاذة لطرد األرواح الشريرة؛ استخدام األقنعة إلخافة األرواح الشريرة؛ 

سواء بقرع الطبول والنفخ ابلبوق أو التصفيق وأرسال األصوات العالية واملزعجة( واليت توحي ابلدخول يف استخدام األصوات العالية 
 عامل من الغيبيات ال خيلو من رهبه. 

 الطب البدائي:
 ركان طبيب ما قبل التاريخ هو املعاجل الروحاين والساحر، وهو املسيطر على األرواح الشريرة املسببة للمرض، ولقد استم 

الدور الروحاين للطبيب يف عصور ما قبل التاريخ على هذه الوترية حىت يومنا هذا يف العديد من اجملتمعات البدائية، وميكن تكوين 
 صوره واضحة عن الطبيب آنذاك من خالل الرسوم والنقوش الصخرية اليت وجدت يف العديد من املواقع الصخرية والكهوف.
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ة عالجية قد مانية كمنظوماصور ما قبل التاريخ بـ "العرَاف أو الشامان"، ويعتقد أن الشولقد عرف العلماء الطبيب يف ع
نشأت يف أفريقيا يف هناية العصر احلجري القدمي )هناية مرحلة اجلمع وااللتقاط( وبداية العصر احلجري احلديث، وقد ظهرت دالئل 

-Ewis)من أنه ال يزال هناك الكثري من اجلدل حول التأريخ احملدد الشامانية بوضوح يف الفن الصخري جبنوب أفريقيا، على الرغم 
williamts, 1993, p.288). 

ويستند  وتشتمل الشامانية على جمموعة واسعة من املعتقدات واملبادئ وآليات العالج اليت مت ممارستها منذ آالف السنني،
ان ابستمرار بني األحياء وتتدخل يف أعماهلم، ولذلك فإن دور الشامنظام الشفاء على االعتقاد التقليدي أبن أرواح األجداد موجودة 

هو التوسط بني هذه األرواح عندما يؤدي تدخلهما إىل مآسي داخل اجملتمع، وعادة ما أتيت هذه الوساطة يف شكل طقسي فريد 
تنوعة من العروض ام األدوية، وجمموعة ممن نوعه لكل ثقافة، مبا يف ذلك األغنية، والطبول، والتصفيق، والرقص، والغيبوبة، واستخد

 . (Lahelma, 2008, p.51) األخرى
وهي  ويتلخص دور الطبيب الساحر "الشامان" يف حتقيق املعرفة والتواصل مع األرواح، وصوالً يف هناية املطاف إىل الشفاء،

طار أنظمة به من ممارسات طقسية تدخل يف إ رحلة طويلة وشاقة يف كثري من األحيان وميكن تتبع مظاهرها من خالل ما يتم القيام
. (Lahelma, 2008, p.51) الشفاء املختلفة اليت مُتارس يف العديد من اجملتمعات األفريقية احلديثة ال سيما يف جنوب أفريقيا

-Ewis) وتعد قبيلة البومشن املوجودة بصحراء كلهاري من أكثر القبائل جنوب أفريقيا ممارسة للسحر والعالج الروحي
williamts, 1993, p.288) ولقد أثبتت العديد من الدراسات وجود عالقة وطيدة بني الرسوم الصخرية للبومشن وبني ممارسات

 (Lewis-WilIiams, 1994, p.278)شامان البومشن يف القرن التاسع عشر.
يراه  مل ينجو منها، فهناك من ورغم أمهية دور الشامان كطبيب روحاين وعراف أو ساحر للقبيلة إال أن لدوره سلبيات

وسيط بني العامل اآلدمي وعامل الروح أو عامل الغيبيات، وهناك من يرى أن علمه ابلسحر قد يكون سبب للشرور واآلاثم، وهذا ما 
 (Lucero, and Gibbs, 2007, p.45) أدى إىل دفنه أحياان فيما عرف ابلدفن الشرير كنوع من القضاء على سحره.

أن الشامان مبقدوره السيطرة على الطبيعة الثنائية حلياهتم، Kwakiutl املااي واألزتك تعتقد قبيلة كواكيوتل  ففي حضاريت
فمن خالل ارتداء الشامان للقناع سواء كان قناع حيوان أو طائر أو كائن خرايف؛ ومن خالل الرقص الطقسي الذي يشرتك فيه 

ضحى هبم،
ُ
يدخل الشامان عامل أال وعي فيسيطر على )عامل البشر وعامل الروح(، ودور الشامان  الشامان وبعض األفراد واألشخاص امل

 يف ذلك هو التوسط بني القسمني؛ البشر الذين يتم التضحية هبم وىف نفس الوقت يشاركون يف فعل القوة اخلارقة ابلعبور بني العاملني
 (Lukaschek, 2000/2001, p.11) .وينتهي به األمر أن ُيضحى هبم فيحصلوا بذلك على هوية اخلارق

نرى الشامان وقد وقع بني شقي الرحى، فرغم أمهية دور الشامان الساحر يف أداء خمتلف  Guatemalaويف جواتيماال  
الطقوس الشعائرية، إال أن حياته ال ختلو من عقاب، فأي ضرر أو أذى يلحق أبي شخص أييت االعتقاد بدور السحر يف ذلك، 

ان عقاب )سواء كان رجل أو سيدة( بقتله أو تعذيبه مث دفنه بطريقة أو أبخرى كنوع من إنزال العقاب وذلك كما يتبني ويتلقى الشام
ويعرف هذا الدفن يف جواتيماال بـ "الدفن الشرير" وهي دفنات  (Lucero, and Gibbs, 2007, P.45)( 8يف)شكل:

الرتباط الكهف يف اعتقادهم ابلسحر، فهي أرض الرب أو اجملال الذي تتم طقوسها لديهم داخل الكهوف )أو يف املقابر( وذلك 
 (Lucero, and Gibbs, 2007, P.50) تلتقي فيه األرواح، وفيه يسهل قيام الساحر بتأدية طقوسه السحرية.

عائرية شولقد كانت للكهوف واملأوي الصخرية عند شعب املااي أمهية كربى، إذ ارتبطت ابملمارسات السحرية والطقوس ال
، وكهف Golga Cave وكانت أشهر الكهوف هناك: كهف جوجلا (Stemp, 2015,P. 1)اليت تؤدى ملختلف اآلهلة 

، وكهف الساحرة، هذا خبالف الكهوف  Candelaria cav ، كهوف كانديالرايthe Natnish Cave انج تنيش
ن مأوى الوادي العميق من أهم وأكرب املأوى الصخرية يف األسطورية اليت كان يُعزى اليها االستخدام السحري عند املااي. وكا
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Belize  مرت، ولقد شهد هذا املأوى العديد من مراحل االستيطان، وعثر يف  81مرت طوال، بعمق  11ابملااي، اذ تبلغ أبعاده
وصناعة األدوات  الصخرية،أرضيته على العديد من األدوات احلجرية صغرية احلجم، مما يؤكد وجود صلة تربط بني الكهوف واملأوي 

 (Stemp, 2015, PP. 4-5)احلجرية. 
 احملاكاة كعالج ابلسحر

مل تكن مالمح الدين يف البداية قد حتددت بعد، ولذا لعب السحر دور منظم احلياة واحملرك هلا لدى العديد من القبائل 
هول واخلوف تفادي قوى الطبيعة واألرواح وتفادى شر اجملالبدائية أبفريقيا، وذلك من خالل طقوسه املختلفة اليت كان الغرض منها 

واألمراض واالعداء، وكان الساحر يتصور أن يف استطاعته إحداث أي أتثري عن طريق احملاكاة، وذلك من خالل صنع دمية مشاهبة 
ستنتج أيضا أن أي شيء و يهلذا الشخص وقراءة بعض التعاويذ عليها حيث يتأثر هبا شبيهها األصلي نتيجة للرتابط املعنوي، وه

 (18-14، ص 8881يفعله ابألشياء املادية سوف حيدث أتثرياً مماثال على الشخص املقصود. )عطيه، م. 
 النار والعالج الروحي

كان للنار أمهيتها يف الداينة الزرادشتية، وهي واحدة من الدايانت الوضعية اليت تعتمد على العالج الروحي للمرضى، اذ 
ت الذي نسبت اليه الداينة الزرادشتية أن طقوس النار القدمية هي رمز النور والقانون الكوين لإلله، واعتقد أصحاب تلك رأى زرادش

، ولذا "لقوة اإلله" الداينة أن املاء واهلواء والنار والرتاب عناصر طاهرة وقدسوا النار خصوصاً، واختذوها رمزًا إىل جانب الشمس
ار مشتعلة يف هياكلهم ابملعىن الرمزي واملعنـوي، وكانوا يقدمون هلـا وقـوداً مـن خشـب الصندل، وأخشاب حرصوا على بقاء شعلة الن

( ومتارس يف هياكل النار طقوس 841: 8881)ابرندر،  عطرية أخرى، فتعبق اهلياكل بروح قدسية فيها النشوة والطهر واخللـود.
"أهورا مازدا"، ويتحتم على الكهنة الذين ميارسون طقوس النار يف هياكلهم أن وممارسات شعائرية الغرض منها التقرب إىل اإلله 

 –مثل األطباء  –يشعلوا ويراقبوا ويطهروا النار املقدسة، ويزودوهنا خبشب الصندل، وهم يتلون الصلوات واألدعية وأفواههم مغطاة 
 (811)سعد، د.ت:   خشية أن تتنجس النار املقدسة من أنفاسهم.

ت لدى قبائل البومشن جبنوب أفريقيا أدلة تقديس النار ودورها يف عالج املرضى وطرد األرواح الشريرة، إذ ُتؤدى ظهر  وقد
يف وجود جمموعة كبرية من الرجال والنساء، يقومون ابلرقص يف حلقات حول  "الشامان" هناك طقوس معينة من قبل الطبيب الروحي
 (Peters, 1989, p.118)"الرقص الطقسي أو السحري " املوسيقي فيما يُعرف بـالنار على صوت الطبل والتصفيق واإليقاع 

 األرواح الشريرة والعالج الروحاين
اعتقد انسان عصور ما قبل التاريخ أن األمراض اليت كانت تصيبه البد من أن سببها األرواح الشريرة، فكان البد له من 
اللجوء إىل السحر، واالستعانة ابلتعاويذ والتمائم لطرد هذه األرواح الشريرة اليت كانت تسكن جسم املريض، وترتب على ذلك ظهور 

 بساطة اإلنسان البدائي فجربوا عليه خمتلف أنواع األدوية، ولتهدئة هذه النفوس واألرواح الشريرة اليت السحرة والكهنة الذين استغلوا
طغت عليه وعلى حياته اضطر اإلنسان القدمي إىل تقدمي القرابني إليها ومحل التمائم. كما جلأ إىل تغيري امسه خلداع األرواح الشريرة 

تخلص منها، وفريق آخر اعتقد أنه لو طلى الواحد منهم جسمه أبلوان كثيفة وخمتلفة متومها أن ذلك يساعده على التخفي وال
تنصرف عنه األرواح الشريرة فيصبح يف مأمن منها، وهذا ماُ يفسر سبب ختطيط بعض القبائل األفريقية لوجوههم وأجسادهم. 

 ( 81، ص 8811)العلمي، 
ور سواء يف مصر أو أفريقيا، فقد كان املصريون القدماء يف العصوهكذا اقرُتن الطب ابلسحر يف عصور ما قبل التاريخ 

املبكرة يعتقدون أن املرض ال يعدوا أن يكون سوى ظاهرة "ما فوق طبيعية"، أو ابلتحديد إن روح شريرة )روح أحد املتوفني على 
ها ودورها يف م والتعاويذ السحرية أمهيتسبيل املثال( قد استولت على جسد إنسان ما من األحياء واستحوذت عليه، ولذا كان للتمائ

 (8، ص 3481أمحد،  (القضاء على اآلالم واألوجاع.
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وأساس العالج الروحاين يف عصور ما قبل التاريخ يتمثل يف جذب الطاقة الروحية واسرتضاء األرواح، فقد يشخص الطبيب 
 مث يكون عالجه وضرورة إرضاء الروح غري الراضية. الساحر "الشامان" السبب وراء مرض شخص معني إىل األرواح الشريرة، ومن

(Peters, 1989, p.118)  .ولقد عرفت مصر وأفريقيا ذلك النوع من العالج منذ عصور ما قبل التاريخ (D Forrest, 
1982, pp. 199-200)  ولقد أظهرت النقوش الصخرية يف مصر والعديد من مواقع القارة األفريقية تفاصيل ممارسات مثل

ذا العالج الروحي، ففي كهف السباحني هبضبة اجللف ابلصحراء الغربية عثر على العديد من املناظر اليت عربت عن حاالت ه
االنتقال الروحي بني االنسان واحليوان يف رحلة العالج الروحي، وقد عرب الفنان عن ذلك برسوم تنوعت ما بني هيئات بشرية ساحبة 

 وان صور حبجم كبري، وتالعب ابأللوان وقد تنوعت حركاهتم وأوضاعهم مبا يوحي بقيامهم برقصاتيف الفضاء، وأخرى تتجه حنو حي
 ,De Flers, 2005, p.54) عشوائية، جعلتهم يف حالة أشبه ابلالوعي، ولقد أُرخت هذه املناظر ابلعصر احلجري احلديث.

fig.6) 
يز الفن والنقوش الصخرية مبنطقة اتسيلي ابجلزائر وقد متويف مشال أفريقيا وضحت أيضا هذه املمارسات من خالل الرسوم 

الصخري أيضا يف سان جبنوب أفريقيا بتصوير الطبيب الساحر برفقة بعض املخلوقات األخرى ذات هيئات جتمع بني البشرية 
ة العالج لتشاهد لواحليوانية، وحيواانت عدمية الرأس ووحوش وأشخاص متثل الروح، يف مسرحية استعراضية تُدخلك يف طيات رح

 (Maggs, 1998, p.13-15) تفاصيلها.
-Lewis) وأتكدت أدلة ذلك من خالل النقوش الصخرية اليت عثر عليها يف صحراء كلهاري جبنوب أفريقيا

WilIiams, 1988, p.21) واكتملت الصورة من خالل ما عثر عليه يف غرب وشرق أورواب من أدوات موسيقية من عظام ،
 ,Lewis-WilIiams, 1994)ماشية استخدمت إلصدار أصوات، وهي تؤرخ ابلعصر احلجري القدمي األعلى الطيور، وقرون

p.286)  ومن خالل هذه الرقصات املصحوبة ابلدق والطبل والتصفيق واألصوات املختلفة كانت تُؤدى جمموعة متنوعة من العروض
 ,Hoppàl)جللب الروح بقوة يف وسط الناس حبيث تكون قادرة على املساعدة، هذه األعمال توثق االرتباط الضروري بعامل الروح.

2013, p.31)  ى يف طقوس وممارسات البومشن، إذ كانوا يعتقدوا أن رائحة الدم هلا صلة جبذب وكان للدم دور وأمهية قصو
األرواح، ومن مث اقرتنت تلك املمارسات أحياان بتقدمي األضاحي والذابئح، إذ اعتقدوا كذلك أن الشفاء الروحي والطاقة أو القوة 

 (Peters, 1989, p.123) الروحية إمنا تكتمل هبذه املمارسات مجيعا.
 عالج الروحي والدوائي )النبايت واحليواين(ال

أما ابلنسبة للعالج الطيب فقد مجع الطبيب الساحر "الشامان" فيه بني املكوانت املادية والطاقة الروحية، فمن خالل أتثري 
 ,Podolecka) األدوية اليت غالبًا ما تتضمن )مواد من أصل حيواين ونبايت وأصل معدين ومواد عشبية( أتيت القيمة الطبية

2016, p. 147) يتم  يث، ح، ومن خالل الطاقة الروحية املستمدة من الوسيط الروحي الذي يفسر املرض تكتمل رحلة العالج
ض من ،  فإن العالقة ال تزال تتكون من املفسر الذي يتم إخباره بطبيعة املر للحصول على العالج املناسب خلط القيمتني يف واحد
عاجل الذي يرشده للدواء املناسب قد حيدث فصل بني الشخصني يف بعض اجملتمعات، ويف بعض  واح،خالل التواصل مع األر 

ُ
وامل

 (Peters, 1989, pp.118-119)اجملتمعات األخرى يكون هو نفس الشخص معاجل ووسيط روحي معا.
خ الطويل ملعاجلة يوما ما عرب التاري ومن النادر أن جتد يف املمالك احليوانية والنباتية واملعدنية شيئا مل يستخدمه اإلنسان

، 8811أمراضه كمسحوق قرن غزال أو خملب حيوان أسطوري، أو فضالت الكالب اجلافة حىت بول األطفال واإلبل. )العلمي، 
 ص( ولقد استطاع اإلنسان البدائي أن يكتشف بوسائله البسيطة وغريزته الفطرية البدائية عددا من املواد الطبيعية استخل81ص 

منها عناصر عالجية قوية املفعول، كما متكن اإلنسان األول من أن يدافع عن نفسه وحيميها من احلشرات السامة واحليواانت املفرتسة 
 (. 81، ص 8811ويضمد جراحاته وكسوره )العلمي، 
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حرية بل واحلشرات، الب ولقد استخدم االنسان املنتجات الطبيعية مثل النبااتت واحليواانت والكائنات الدقيقة والكائنات
يف األدوية لتخفيف وعالج األمراض منذ عصور ما قبل التاريخ، فقد استخدمت القبائل البدائية يف األمريكتني منذ وقت مبكر 
لدغات بعض أنواع النمل حلماية اجلروح من العدوى؛ مُتسك النملة فوق اجلرح حىت تعضُّه، حيث ميكن إزالة رأسها والسماح للقراضة 

  (Gudger, 1925, pp,1861-1864)تبقى ابستمرار إلغالق اجلرح  أن
سنة، وابلطبع كانت الصدفة والتجربة وقتها  14444وميكن تتبع االستخدام البشري للنبااتت كأدوية على األقل منذ 

كل ذلك حتداي فقد ش هي املرشد، وال شك أنه كان هناك آاثر جانبية سيئة حدثت عند استخدام هذه املنتجات الطبيعية كأدوية،
هائال لإلنسان يف ذلك الوقت املبكر، فمن احملتمل جًدا أنه قد استخدم أحيااًن عن غري قصد نبااتت سامة أدت إىل التقيؤ أو 
اإلسهال أو الغيبوبة أو رمبا حىت املوت، ومع ذلك فقد كان االنسان يف ذلك الوقت املبكر قادرة على تطوير املعرفة حول املواد 

حلة لألكل والنبااتت الصاحل استخدامها كأدوية طبيعية، ويف وقت الحق اخرتع اإلنسان النار، وتعلم كيفية صنع العديد من الصا
وكان التأمل وشدة املالحظة من أوىل األسباب اليت دعت االنسان  (Haidan Yuan, 2016. P.1)أنواع األدوية اجلديدة. 

-قد اعتقد االنسان يف عصور ما قبل التاريخ أن النبات الذي تشبه جذوره شكل اإلنسان البدائي إىل استخدام العالج النبايت، ف
البد من أن يشفي من مجيع األمراض، وأن ورقة نباتية تشبه الكبد تشفي من أمراض الكبد، وأن مثرة نبات تشبه القلب فالبد  -مثال

ة الرجفة، تزت ورقة النبات حبركة معينة فال شك من أهنا تنفع يف معاجلمن أهنا تنفع يف معاجلة القلب وأمراضه وانفعاالته، أما إذا اه
 أما إذا منا النبات على الصخر فهو يفتت حصى الكلى واملثانة!! 

وكان من أهم النبااتت العالجية وأكثرها خطرا شجرة "السنكوان" اليت حيوي حلاؤها مادة الكينني، الذي مازال هو ومشتقاته 
( ورمبا كانت قصة الدواء 81-81، ص 8811يف معاجلة مرض املالراي وختفيض درجة احلرارة. )العلمي، حىت اآلن مستعمال 

وإن كانت  (Subbarayappa, 2001, p.135) الطبيعي )النبايت واحليواين( قد ُعرفت يف مصر منذ األلف اخلامس ق. م
لنبااتت  ُعرفت يف مصر نبات الثوم، ولقد كان نبات الثوم من اقصة ذلك غري واضحة املعامل، وكان من بني أهم األدوية النباتية اليت

ذات الرائحة النفاذة، واليت استخدمت لطرد األرواح الشريرة، واستخدم أيضاً لطرد الثعابني والعقارب بسبب رائحته، ويف الطب يعترب 
 (811-811، ص 3441من مضادات البكرتاي ويصلح لعالج العديد من األمراض. )مانكه، 

 الطب التقليدي
ولقد اكتملت الصورة بشأن الطب والتداوي البدائي من خالل املوروث الشعيب الذي الزال متواجدًا لدى العديد من 

فمثاَل تعتقد قبيلة خويسان جبنوب أفريقيا  (Thornton, 2009, p.17) القبائل البدائية األفريقية ال سيما يف جنوب أفريقيا
ا القوة إذا ما كان أول طعامهم من بيض النعام، وللطبيعة من حوهلم دور يف اكتساب الفرد صفات أن األطفال ميكن أن يكتسبو 

معينة صحية وجسمانية، فإذا ما ولد الطفل يف وقت هبوب الرايح وسقوط األمطار كان يف مقدوره أن يتحكم يف سقوط املطر أو 
عاجل التقليدي يف جنوب أفريقيا فهو من ميارس الطب وعن امل (Low, 2014, p.165, 169 ) تغيري مسرية حركة الرايح
، ويقوم ابلعديد من األدوار االجتماعية والسياسية املختلفة يف (Akarowhe, 2018, pp. 1-3) األفريقي التقليدي هناك

ابألعشاب ، وهو أيضاً من املعاجلني (Podolecka, 2016, p. 147)اجملتمع كالرجم ابلغيب وتضميد اجلراح والعالج الروحي
 ((Thornton, 2009, p.20) " "ساجنوماس".sangomas ويُعرف ابسم "

 العالج اجلراحي وأدواته
ال شك أن االنسان طوال رحلته األوىل على سطح األرض كان قد تعرض حلوادث أو أخطار أدت إىل حدوث إصاابت 

  ح العظام املكسورة ابستخدام املواد الطينية، إذأو كسور أو جروح، ولقد عرفت العديد من شعوب العصور ما قبل التاريخ إصال
 كانت تُغطَّى املنطقة املصابة ابلطني حىت تصبح صلبة فيما بعد فيمكن للعظام أن تلتئم بشكل صحيح دون أي تدخل جراحي.
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(Gudger, 1925, pp,1861-1864) وشاعت سواء يف العامل  "ثقب اجلمجمة أو نقبها"ولقد ُعرفت جراحة اجلماجم
القدمي أو العامل احلديث، واختلف أتريخ بدايتها من مكان إىل آخر، وإن كانت الغلبة تُرجعها إىل بداية العصر احلجري احلديث إن 

عصر لمليكن قبل ذلك، ففي مشال أفريقيا جاءت أدلة معرفة االنسان هلذه اجلراحة منذ هناية العصر احلجري القدمي األعلى وبداية ا
 ,Petrone1) ق.م83444 – 88444احلجري الوسيط حيث مرحلة اجلمع وااللتقاط، إذ ثبت معرفتها يف اجلزائر منذ حوايل 

et al. 2015, p.1) 
ق.م، أما اجلماجم اليت عثر عليها وهبا آاثر اجراء هذه  1444ورمبا ترجع أول األدلة املوثقة اليت وصفت هذه العملية إىل 

وال زالت هذه اجلراحة مُتارس  (Assina, 2014, p. 2) إىل األلف التاسع ق.مAssina قدمها طبقا ملا ذكره العملية فريجع أ
ويعترب هذا اإلجراء اجلراحي بدائي (Petrone1, et al. 2015, p.1)حالياً بني بعض القبائل البدائية خاصة يف وسط أفريقيا
تلقيها ضربة أو حادثة معينة، إلزالة األجزاء املصابة من اجلمجمة وتنظيف  طارئ يتم اللجوء اليه عندما تصاب اجلمجمة من جراء

ولقد أجريت دراسات عديده يف قطاع عريض من اجلباانت  (Dobanovački, et al. 2012, p. 28) الدم اجلاري حتتها.
لومات واسعه حول عمليات نقب ق.م(، وزودتنا تلك الدراسات مبع 144إىل  1444املصرية القدمية اليت تؤرخ الفرتة ما بني )

 ,Zabihyan) اجلمجمة، ولكن مل يكن من املعروف ما إذا كانت تلك العمليات نتيجة ألسباب مرضية أم ألسباب دينية. 
2010, p.7) 

 أدوات اجلراحة يف عصور ما قبل التاريخ
مت التعرف على بعض أدوات الطبيب يف عصور ما قبل التاريخ من خالل عادات الدفن غري املعتادة، والبقااي األثرية اليت 
عثر عليها يف بعض املواقع، فالعديد من الشامان كانوا حيتفظون حبقيبة من نوع ما حيملون فيه متاثيل إهلية، وأدوية، وأدوات ُتستخدم 

ن هذه األدوات مصنوعة من خامات طبيعية مثل عظام احليواانت، واألصداف، وغالبًا ما كان يستعمل يف ممارسات العالج وتكو 
عقد من خرز وودع مثقوب، وأحياانً تكون معه أحشاء حيوان، وأجزاء من أشجار، ومتاثيل، وأقنعه وما إىل ذلك، هذه األشياء خُترب 

غي عليهم هي اخلطوات اليت ينبغي أن يتخذها األقارب لعالجه، أو ما إذا كان ينب املتصل بطبيعة املشكلة اليت يعاين منها املريض، وما
. ولقد أتكدت طبيعة حقيبة (Podolecka, 2016, pp. 149-150)القيام بطقوس معينة السرتضاء أرواح األسالف 

لى حقيبة جلدية أفريقيا، إذ عثر عالطبيب الساحر أيضاً من خالل ما عثر عليه يف أحد املآوي الصخرية يف وادي هوجنروب جبنوب 
ألحد األطباء السحرة "الشامان" اشتملت على عقد من النحاس واحلديد، وصدفة حليوان رخوي وجزء من شكل حلقة صغرية، 

ضى منذ ر تؤرخ تلك احلقيبة ابأللف الثاين بعد امليالد، إال اهنا تعد دليل هام على استمرار هذا املوروث الثقايف التقليدي يف عالج امل
  (Kinahan, 2017, p. 563, fig.8)عصور ما قبل التاريخ حىت ذلك التوقيت. 

ولقد عثر على مثل هذه األشياء يف كهف بلومبوس جبنوب أفريقيا وهو يؤرخ ابلعصر احلجري القدمي األوسط، عثر ضمن 
عظمية،  رة احلمراء حتمل زخارف حمزوزه، وأدواتطبقاته األثرية على العديد من النصال احلجرية واملدببات، وأجزاء صغرية من املغ

 (Henshilwood, 2011, p.373)وحبات من القواقع املثقوبة وهي أدوات ذات صبغة طقسية. 
واكتملت املعرفة حول األشياء اليت كان يستخدمها الطبيب الساحر يف رحلة عالجه للمرضى من خالل ما عثر عليه يف 

اريخ لى مقابر آدمية غريبة وغري معتادة الظهور السيما يف اجلباانت املصرية املؤرخة بعصور ما قبل التبعض املقابر، فكثرياً ما عثر ع
وبداية األسرات، كان تفسريها إابن الكشف عنها بسيط ال حيتمل أكثر من أترخيها ووصفها وصفًا صامتًا ال يسمح مبزيد من 

على هيكل عظمى لرجل كان راقداً يف اتبوت خشيب وإىل الغرب من  H23 االفرتاضات، ففي جبانة احملاسنة عثر يف املقربة رقم
هذا التابوت عثر اثنني من الكالب، كاان قد كفنا ابحلصري، ورقدا على ظهريهما، بينما وضعت على رأسيهما أشياء تقارب يف 

 ,Aryton, 1911)تاع اجلنائزي. شكلها تقليد حلزمة ثوم مغطاة ابلطفل األبيض، زودت املقربة ببعض األدوات احلجرية وامل
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p.21, 76) ومن اجلدير ابلذكر أن الثوم كان له أمهية عظمى يف مصر القدمية، وقد عثر على حبات الثوم )فصوصه( يف القبور منذ
ن م عصر ما قبل األسرات، كما عثر على رؤوسه وعروشه وحزم منه مربوطة ابحللفاء وخيوط الكتان يف أحد قبور دير املدينة بطيبة

 (811، ص 8814عصر الدولة احلديثة حمفوظ بقسم الزراعة القدمية ابملتحف الزراعي. )نظري، 
وعن التفسري احملتمل هلذه املقربة: فرمبا كانت هذه املقربة ألحد عظماء الصيادين الذين كانت تسند إليهم مهمة مساعدة 

فوة، كأن ه فقط وإمنا أسلحته أيضاً... ورمبا هي مقربة ألحد الصالقوم يف احلصول على الصيد الوفري، حيث إنه مل تدفن معه كالب
قلدة" ذلك االفرتاض نظرا الرتباط 

ُ
يكون "عراف القرية" الذي يلجأ اليه القوم كطبيب لشفاء املرضى، ورمبا أكدت حزمة الثوم "امل

 الثوم بطرد الثعابني وطرد األرواح الشريرة.
يف إحدى املقابر اآلدمية على سكني من الصوان وبقااي عظام آدمية كانت منفصلة ومكدسة وىف جبانة "خنن" هرياكونبوليس عثر  -

يف شكل كومة، ومل يعثر على اجلمجمة ولكن عثر على اانء فخاري وضع بديال عنها، وأسفل اإلانء عثر على السكني وبقااي شعر 
املقربة رغم بساطتها إال أهنا تعد من املقابر غري املعتادة، فما الداعي ألن تستبعد الرأس  (Friedman, 2004, p.8)الرأس.

عن ابقي اجلسد وأن يستعيض عنها إبانء فخاري؟ ال شك أن هذا كان له غرض مقصود، ولو مت وضع االفرتاضات لكان ابإلمكان 
اً دفنه عاد الرأس ملا متكنت الروح من العودة إىل صاحبها، فهي إذقول أنه: كان للرأس أمهيتها، فهي جزء يعرب عن كل، ولو مت استب

رمبا كانت طقسية شعائرية ضمن ممارسات معينة ارتبطت ابلسحر يف تلك الفرتة، ورمبا كان هلا صلة أبحد السحرة أو العرافني آنذاك، 
وهو أمر غري  سه فحسب، وإمنا أزيلت فروة رأسهفقد يكون الغرض منها استبعاد الرأس جتنباً لروح هذا الشخص الذي مل ُتستبعد رأ

 متعارف عليه ضمن عادات الدفن آنذاك.
 رحلة عالج الطبيب الساحر كما أظهرهتا الرسوم الصخرية 

تنوعت النقوش والرسوم الصخرية اليت أظهرت الطبيب الساحر أو عراف القبيلة "الشامان" من حيث هيئته ومكانته وسط 
أو يف العديد من مواقع مشال ووسط وجنوب  (Suková, 2014, p. 4) صحراوات مصر الشرقية والغربية أفراد القبيلة، سواء يف

 (d’Huy, 2009, p.89)أفريقيا، ففي الصحراء الغربية جنوب غرب مصر عثر يف أحد كهوف وادي كركور غرب العوينات 
شكل: ر البعض منهم أبغطية للرأس من القرون احليوانية )على العديد من الرسوم الصخرية هليئات آدمية رمست ابللون األمحر، صو 

 (Greer, 2007, p.1)ق.م.  1444( تؤرخ تلك الرسوم بـ 3
وعن تفسري تلك الرسوم فرمبا كانت اهليئات اآلدمية ذات القرون احليوانية هي الطبيب الساحر "شامان" أو عراف القرية ومن معه  -

ي من خالل الرقص السحري الذي يقوموا به، متهيداً لدخوله عامل الالوعي حيث مقابلة األرواح من أانس يشاركوه رحلة العالج الروح
واالندماج معها أو التحول اليها، السيما وأن املنظر صور جمموعه من اهليئات االدمية تقف يف حلقة أو دائرة أشبه، كل شخص 

 ماهتا أتيت احلركات بطريقة تلقائية.منهم يؤدي بيديه حركة معينة توحي بوجود أصوات على إيقاع نغ
ويف كهف الوحوش هبضبة اجللف ابلصحراء الغربية عثر على مناظر عديدة تبني العالقة بني عامل املوتى "األرواح" وعامل 

( الذي ُيظهر هيئات آدميه صورت حول شق 1األحياء وذلك من خالل رسم الفنان أحيااًن للصورة وانعكاسها كما يف )شكل:
وأسفل هذا الشق رسم الفنان انعكاس للهيئات اآلدمية املرسومة أعلى الشق وكأهنا مرآة ُتظهر انعكاس الصورة، وما كان  صخري،

 (De Flers, 2005, p.56)ذلك إال تصوير لعامل الروح وعالقته بعامل األحياء. 
الفنان  رب ذلك، من خالل ما صورهولقد جاء ضمن الرسوم الصخرية بكهف السباحني بوادي صورا ابلصحراء الغربية ما ع

من هيئات آدمية بسيطة ابلنمط اخلطي، صورها وكأهنا تسبح يف الفضاء، جاءت تلك اهليئات اآلدمية برفقة طبعة يد صورت حبجم  
ورمبا عربت تلك اهليئات اآلدمية عن األرواح اهلائمة اليت يعرب خالهلا الشامان أو الطبيب الساحر (Greer, 2007, p.2) كبري
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يف رحلته كوسيط بني عامل البشر وعامل الروح، ورمبا كانت طبعة اليد املصورة حبجم أكرب من حجم اهليئات اآلدمية؛ هي طبعة يد 
 الشريرة والتغلب عليها. ذلك الشامان الذي كان دوره كان إيقاف غضب األرواح

ويف مشال أفريقيا عثر على العديد من الرسوم الصخرية اليت أظهرت بوضوح رحلة عالج الطبيب الساحر للمرضى من 
خالل االنتقال الروحي، ففي منطقة اتسيلى ابجلزائر ُصور "الشامان" يف رحلة العالج الروحي بسمات واضحة ال ختلو من غرابة 

له الذي عرب عنه الفنان هبيئة كبرية احلجم ابرتفاع يصل حلوايل ثالثة أمتار، ولقد أظهرت تلك املناظر حركات ( برفقة اإل1)شكل: 
ويف جنوب .  (TARA, 2009, p.10) معينة كان يؤديها الشامان توحي بنوع من الرهبة مبا يؤكد التوظيف الروحاين للمنظر

رقص الغيبوبة الشامانية وهو أحد  ،"وف يف ثقافة سان اليوم ابسم "الرقص العظيمأفريقيا يصور الفن الصخري يف أفريقيا ما هو معر 
إذ يعد الرقص وسيلة لتخفيف حدة   (Bahn, 2015, p. 62) الطرق املستخدمة يف الشفاء، واحلصول على الصيد الوفري

صون وأروح األسالف اليت تتقابل مع الراقووسيلة للتقرب من األرواح يف رحلة الشامان نفسها بني الوحوش  ،التوترات االجتماعية
ويف صحراء انميبيا املمتدة  (Podolecka, 2016, p. 147, 156) يف رحالهتم خارج جسمهم، وكلها من مسببات الشفاء

، عثر على العديد من الرسوم  (Kinahan, 2017, p. 555) كم بطول الساحل اجلنويب الغريب ألفريقيا3444ملسافة 
وضحت الشامان أثناء رحلة عالجه الروحاين للمرضى، وارحتاله يف عامل األرواح كوسيط يف منظومة من تفاصيل جتمع الصخرية اليت أ

. وأغلب النقوش الصخرية جبنوب أفريقيا تؤرخ بنهاية (Kinahan, 2017, p. 556, fig.2) بينه وبني العديد من األفراد
. ومن كل هذه الرسوم الصخرية يتبني (Maggs, 1998, p.13-14)العصر احلجري فيما ُعرف بعصر اجلمع وااللتقاط 

-Ewis) االرتباط بني الدور الديين والسحري واالجتماعي للطبيب الساحر يف أفريقيا "الشامان" خالل عصور ما قبل التاريخ
williamts, 1993, p.277) 

 قناع الطبيب الساحر "الشامان" وأمهيته
ما قبل التاريخ ووضح ذلك جلياً من خالل النقوش الصخرية سواء يف مشال أو جنوب ارتبط السحر ابلدين خالل عصور 

وقد لعب القناع السيما احليواين دور هام يف رحلة عالج الطبيب الساحر، وانتقال الروح  (Smith, 1987, p.55) أفريقيا.
خرية الفنان عن ذلك يف العديد من النقوش الص منه إىل احليوان الذي يرتدي قناعه أو العكس "التقمص واالندماج الروحي" وعرب

(Sirko, 1989, p.37)  ففي هضبة "ميساك ميليت" جبنوب غرب ليبيا يف مشال أفريقيا عثر على العديد من النقوش الصخرية
لد حيوان جاليت أوضحت دور الطبيب الساحر وهيئته اليت كان عليها، ففي أحد املناظرُ صور الطبيب الساحر "الشامان" مرتدايً 

ويف قبيلة "زولو" اجملاورة ملنطقة (Jolly, 2002, pp.89-90) وقناع هبيئة رأس محار، ومعه شخص أخر ُصور بنفس هيئته.
"سان" اجلنوبية ُعرف دور الطبيب الساحر بوضوح، وهو نفس الدور الذي ُعرف يف سان "معاجل القبيلة والوسيط الروحي" الذي 

 ,Jolly, 2002) يربط بني األحياء وعامل األرواح، وكثري ما صور هبيئة جتمع بني اآلدمية واحليوانية أتكيداً على قداسته وتبجيله. 
p.90) 

ويف كيب الشرقية جنوب أفريقيا عثر على العديد من الرسوم والنقوش الصخرية اليت أظهرت الطبيب الساحر يف رحلة 
انتقاله الروحية أثناء قيامه مبمارسات طقسية مرتدايً قناع هبيئة وعل، ويداه مشدوداتن إىل اخللف بينما الرأس إىل األمام يف مواجهة 

( ويف منظر آخر بكيب الشرقية أيضاً نرى شخص ُصور 1ا كان املريض الذي يبغي هذا الساحر شفاؤه. )شكل:شخص آخر رمب
 ,Jolly) واضعًا على ظهره جلد ظيب أو وعل جبلي صغري، متهيدا النتقال الروح بينه وبني هذا احليوان يف رحلة العالج الروحي.

2002, pp.90-91) :ناظر األخرى اليت أظهرت بوضوح ذلك التحول الوحي واالنتقال ( هذا خبالف العديد من امل1)شكل
 ابلروح من عامل البشر إىل عامل األرواح من خالل تقمص هيئات حيوانية معينة يف إطار من الرقص الطقسي السحري. 

 أمهية اللون يف العالج
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نكاره )الرشيدي،  نفسي وعضوي ال ميكن اوضحت أمهية األلوان يف مصر وأفريقيا منذ عصور ما قبل التاريخ، فلأللوان أتثري
( ، وثبت ذلك من خالل ما عثر عليه من رسوم صخرية يف مصر والعديد من مواقع مشال ووسط وجنوب أفريقيا، 33، ص 3441

هذا خبالف ما عثر عليه من أجزاء من خامات طبيعية كانت مصادر أساسية الستخراج األلوان مثل خام اهليماتيت احلديدي 
كر( وأجزاء من ألوان ذات ملعه الفتة وذلك ابلقرب من أهنار توين بزامبيا، استخدمت هذه اخلامات يف تلوين األشياء واألجسام )األ

واألسطح، وعثر يف صحراء كلهاري على العديد من الرسوم الصخرية اليت تؤرخ مبرحلة الصيد وااللتقاط، لونت مبثل هذه األصباغ، 
ق.م، وميكن القول أن انسان اهلوموسابينس كان قد استخدم هذه  14.444هناك قد أُرخت بـ  وكانت أول النقوش الصخرية

األصباغ لتلوين جسمه وتلوين رسوماته ومصنوعاته، وقد عثر على العديد من الرسوم الصخرية اليت تؤرخ ابلعصر احلجري القدمي 
لطبيب الساحر ألوانه املفضلة املرتبطة بعالج املرضى، ولقد كان ل (Wildgen, 2001, p.111)األعلى يف أفريقيا تؤكد ذلك 

فقد كان يستعمل خياله يف خلق عامل حييط به مستخدماً ألوان معينة كان أمهها )األبيض، األزرق، األصفر، األسود واألمحر(، وهي 
 ,Godlove)ق. م 14.444من أول األلوان اليت استخدمت السيما يف جنوب أفريقيا، حيث ظهرت هناك منذ حوايل 

2011, p. 9)  .ويف اعتقاد الطبيب الساحر أنه لو ُأسيئ استخدام اللون أدى ذلك إىل ضرر ابلغ (Sirko, 1989, p.35) 
وحول رمزية اللون يف الطب األفريقي؛ فاألسود واألمحر كاان يستخدمان لطرد ما هو سيئ من اجلسم، وكذلك تقوية ومنع 

أجل استعادة الصحة اجليدة، وهذا أحد أهم املعايري اليت يستخدمها املمارسون الزولو يف من  اجلسم من اهلجمات املستقبلية،
 ( جزء من منظر من جبل التنني يف وادي هوجنروب1ويبني )شكل: (Berglund, 1976, p.136).تشخيص وشفاء املرضى

بسلسلة جبال دوروس جبنوب أفريقيا، حيث نرى هيئات خمتلفة للشامان تنوعت بني ثنائية اللون، ومتعددة األلوان، وكأن الفنان أراد 
وكثريا ما صورت اهليئات  (Kinahan, 2017, p. 556, fig.2) هبذا التنوع التعبري عن العاملني؛ العامل الواقعي والعامل الغييب.

أجسامهم ولونت مبا يشبه الوشم، وهي عادات الزالت معروفة هناك حىت اليوم، ترتبط مبعتقدات عن إبعاد  البشرية وقد زخرفت
 (Kinahan, 2017, p. 557) األرواح الشريرة واحلماية.

 اخلامتة والنتائج
 سان عصور نتعد مصر وأفريقيا مبثابة متحف مفتوح، وكتاب تتحدث صفحاته عن احلضارة اإلنسانية بوجه عام، وحضارة ا

ما قبل التاريخ بوجه خاص، سواء من خالل األدلة األثرية، أو من خالل دراسة حياة القبائل البدائية احلالية، فمن هذا 
 وذاك مت التعرف على طبيعة وتوصيف الطب ودور الطبيب الساحر أو الشامان خالل عصور ما قبل التاريخ.

 لتاريخ هو الوسيط بني عامل الروح، واملريض، وهو املعرب عن سبب املرضإن الطبيب الساحر "الشامان" يف عصور ما قبل ا 
 من خالل ما أييت به من أفعال، ابعتبار أن لديه القدرة على عكس اآلالم اليت تسببها األرواح هلذا املريض.

 ،ىت يتمكن بسهولة ح ارتبط التحول الروحي يف رحلة عالج املرضى ابرتداء الشامان ألقنعه وغطاء للرأس هبيئات حيوانية
 من الدخول يف عامل الروح والتحول إىل عامل اآلهلة دون معوقات وهذا ما أظهرته العديد من الرسوم الصخرية.

  ارتبط السحر ابلطب والعالج خالل عصور ما قبل التاريخ سواء يف مصر أو يف أفريقيا، وثبت ذلك من خالل ما عثر
إجراء بعض العمليات اجلراحية واليت كان أمهها عمليات املثانة، وعالج   عليه من أدوات حجرية صغرية استخدمت يف

 كسور عظام احلوض وذلك منذ عصر ما قبل األسرات. 
  كانت عملية ثقب اجلمجمة "الرتبنة" من أوىل العمليات اجلراحية اليت عرفها االنسان خالل عصور ما قبل التاريخ، وكانت

عند إصابة اجلمجمة جبروح أو كسور، وكان االعتقاد أبن القيام هبا يؤدي إىل الشفاء تتم بغرض الشفاء من آالم الرأس أو 
 من خالل طرد الروح الشريرة وإخراج الدم الفاسد.
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  عربت الرسوم والنقوش الصخرية عن الطبيب الساحر، وعن املمارسات اليت كان يؤديها واليت كان من خالهلا ينتقل من
ألرواح  لغييب بتقمصه احدى اهليئات احليوانية حىت حتل روح السلف فيها، فيسهل بذلك مقابلتهعامل البشر إىل عامل الروح ا

 األسالف واسرتضائها حىت ترفع أذاها عن الشخص املريض.
  استخدم االنسان منذ عصور ما قبل التاريخ الدواء الطبيعي سواء النبايت أو احليواين، واستخدمه يف عالج الكثري من

 داً على اخلربة والتجربة.األمراض معتم
  كان للون داللته الرمزية يف عقيدة الطبيب الساحر يف العديد من اجملتمعات األفريقية منذ عصور ما قبل التاريخ، وكان

األبيض واألسود واألمحر واألصفر هي أكثر األلوان استخداما سواء يف الرسوم الصخرية أو يف األغراض العالجية لبعض 
 األمراض.

 دور الطبيب الساحر "الشامان" معروف لدى الكثري من القبائل البدائية يف وسط وجنوب أفريقيا وبعض اجملتمعات  الزال
 األخرى اليت اعتربت العالج الروحاين من أهم طرق ووسائل الشفاء.

 
 
 
 
 
 
 

 قائمة األشكال

 
 نوع من العقاب عليها بقذفها مث دفنهاهيكل عظمي ألحد الشامان )رمبا كان امرأة( ويتضح ابلصورة وقوع  -(8)شكل:

(Lucero, L.J., & Gibbs, S.A., 2007.p. 61, fig. 3.6) 
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 الصحراء الغربية جنوب غرب مصر -وادي كركور -هيئات آدمية ملونة ابألمحر-( 3)شكل:

Greer, M., & Greer, J., 2007, p.3. 

 
 هف الوحوشك  -وانعكاسها أو رمبا يبني عامل املوتى وعامل األحياءمنظر مرسوم حول شق يف الصخر يبني الصورة  -( 1)شكل:

Bàrta, M., & Frouz, M., 2010, fig.14 
 

 
 اجلزائر -اتسيلي –اإلله يف رحلة العالج الشامانية  -( 1)شكل:

TARA, 2005, p.10. 
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رجل حامال على ظهره جلد ظيب أو وعل  -( 1)شكل:

ب الشرقية كي  –احليوان جبلي يف عملية انتقال الروح هلذا 
 جنوب أفريقيا

Jolly, P., 2002, fig.12. 

 
الطبيب الساحر أثناء عملية االتصال  -( 1)شكل:

 كيب الشرقية جنوب  -الروحي مرتدايً قناع هبيئة وعل
 أفريقيا

Jolly, P., 2002, fig.10. 
 

 
 

سلة جبال جبل التنني يف وادي هوجنروب بسل -األلوانهيئات خمتلفة للشامان تنوعت بني ثنائية اللون، ومتعددة  -( 1)شكل:
 دوروس جبنوب أفريقيا

Kinahan, J., 2017, p.556, Fig. 2. 
 

 قائمة املراجع 
(. األطباء يف مصر القدمية، املؤمتر الدويل الرابع بعنوان الفكر يف مصر عرب العصور، 3481أمحد، عبد املنعم سيد أمحد ) .8

 الدراسات الربدية والنقوش، جامعة عني مشس.اجمللد الثاين، جملة مركز 
(. قرابني األضاحي يف نصوص ومناظر الدولة احلديثة والعصور املتأخرة يف مصر القدمية، 8811أمني، يسر صديق ) .3

 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلاثر، جامعة القاهرة.
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يف العمارة والفنون املصرية القدمية حىت هناية عصور (. رمزية األلوان وداللتها 3441الرشيدي، اتمر فؤاد أمحد فؤاد ) .1
 الدولة احلديثة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلاثر، جامعة القاهرة.

 سعد، حبيب، أداين العامل، القاهرة، )د.ت(. .1
غري  ري(. األقنعة واستخداماهتا يف مصر الفرعونية، دراسة أثرية، رسالة ماجست3488عثمان، أسامة فريد مصطفى ) .1

 منشورة، كلية اآلداب، قسم التاريخ، جامعة املنوفية.
 (. الفن واحلياة االجتماعية، القاهرة.8881عطية، حمسن حممد ) .1
 (. الدواء من فجر التاريخ إىل اليوم، الكويت.8811العلمي، رايض رمضان ) .1
 .3448، بريوت، 88(. املفصل يف اتريخ العرب قبل االسالم، ج 3448علي، جواد ) .1
 ، مرتجم، القاهرة.3(. التداوي ابألعشاب يف مصر القدمية، ط3441مانكه، ليز ) .8

(. التمائم املصرية القدمية يف الدولة احلديثة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االاثر، 8883حممد، اهلام حسني يونس ) .84
 جامعة القاهرة.

 ة.(. الثروة النباتية يف مصر القدمية، القاهر 8814نظري، وليم ) .88
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