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يتناول هذا البحث دراسة لمجموعة من الُحلي يبلغ عددها سبع قطع تتميز بأنها ذات طابع خاص فباإلضافة     
تعويذة سحرية تطرد الشر وتعالج خفقان القلب وتحمي من السحر  أو 1إلى كونها تسخدم للزينة فهي أيضا تميمة

ويذ واألحجار الكريمة تقديرًا وترحيبًا من قبل ،  وقد القت كل من التمائم أو التعا2والحسد في اعتقاد من يقتنيها
جميع الدول منذ نشأة اإلنسانية فقد كانت تستخدم في بداية األمر للزينة ثم بعد اكتشاف فوائدها الكثيرة أستخدمت 

 .   3ألغراض أخرى مثل جلب الحظ الحسن ودفع سوء الحظ

دخل في صناعتها وأخرى من صنع اإلنسان فمن وهناك نوعان من التمائم هما تمائم طبيعية ليس لالنسان    
وأكثر وأثمن  4بين التمائم الطبيعية األعشاب والثمار واألشجار والفاكهة والخضروات والزهور مثل زهرة اللوتس

نما هي حجر طبيعي تأثر بعوامل التعرية  أنواع التمائم ليست تلك المصنوعة من الماس أو الزمرد أو الياقوت وا 
 .5ر حيث يعتقد البعض أنها تمتلك قوى سحرية خارقةمن رياح وأمطا
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