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نظرة املرصيني القدماء إىل املايض
The Past as Viewed in Ancient Egypt
ما مناذج من األدلة النصية
ً  مســتخد،يهدف هذا البحث إىل اختبار نظرة املرصيني القدماء إىل املايض يف مرص الفرعونية

 ومالمح اإلعجاب به،ن املايض وتدريســه يف نصوص املدارس
َ  وســوف يســتعرض محاوالت املرصي القديم تدوي.واألثرية
، ويُختتم البحث ببعض التفســرات لنظــرة املرصي القديم إىل املايض. وكذلك وســائل املحافظة عىل آثاره،والحنني إليه

.تقصينا لدراسات حديثة تناولت املوضوع من جوانب مختلفة
يف ضوء
ِّ

This article aims to investigate ancient Egyptians’ view of their past. Relying on well-known archaeological
and written artefacts, including the Palermo Stone, Karnak, Abydos, Saqqara lists and Turin papyrus, the paper
examines the use of then-archaic literary texts as pedagogical tools during the New Kingdom and Ramesside
periods. It also explores other expressions of the remembrance of the past and of nostalgia, such as visits to ancient
historical sites by nobles, tourists, scribes and teachers during the New Kingdom and Ramesside periods. The
paper presented here relies on a number of modern sources to further our understanding of Pharonic Egyptians’
approach to history.

. جامعة قطر،أستاذة مشاركة
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تدوين املايض
سجلوا ماضيهم يف قوائم((( .ومن أقدم قوائم امللوك املعروفة لدينا حجر بالرمو((( ،وهو
َّ
تعددت األدلة األثرية التي تشري إىل ّ
أن املرصيني القدماء َّ

مجموعة كرسات لحجر أسود من البازلت؛ ذلك أ ّننا نجد مؤرخً ا من أواخر األرسة الخامسة (نحو عام  2350ق .م) جمع معلومات مبتد ًئا بالتاريخ املعارص

ويتكون ذلك الحجر من صفوف أفقية يف قمتها عالمة دالة عىل س َنة الحكم ،يوجد بها
ثم رجع إىل ما قبل األرسة األوىل يف تدوين األسماء امللكية.
َّ
لهّ ،

زمنيا من األقدم إىل األحدث.
ملخص الحوادث واألعمال التي قام بها امللوك وأسماؤهم ،وهي مرتبة ًّ

أيضا قائمة الكرنك الكائنة بمعبد آمون رع بالكرنك ،وقد قام بنقشها أحد الكتبة املعارصين لعهد امللك تحتمس الثالث((( ( 1439 – 1490ق .م).
وتوجد ً

اسما من امللوك السابقني ،غري أنها لم تستخدم
حاليا بمتحف اللوفر ( ،)E13481و ُتظهر القائمة هذا امللك وهو يتجه بدعواته إىل واحد وستني ً
وهى ًّ
التأريخ التسلسيل عىل غرار قائمة أبيدوس.

ومن القوائم األخرى التي ُعرث عليها ،والتي ترجع إىل عرص الدولة الحديثة؛ أي إىل نحو قرن ونصف القرن من تاريخ ما قبلها ،قائمة أبيدوس.

الج ُدر الداخلية ملعبد امللك سيتي األول يف أبيدوس نحو عام  1290قبل امليالد؛ إذ يصور املنظر هذا امللك مع و ّ
يل عهده وابنه الكبري
وهي مسجلة عىل أحد ُ

رمسيس الثاين وهما يقومان بعمل تقديمات إىل خراطيش سبعة وستني ً
ملكا من امللوك السابقني؛ فكل ملك يم ّثله خرطوش (بما يف ذلك خرطوش امللك

سيتي األول نفسه) .وتبدأ قائمة أبيدوس بملوك األرسة األوىل ،وتنتهي بالزمن املعارص لكتابتها ،وهي تظهر خراطيش امللوك بطريقة تاريخية متسلسلة.

وإما لغرض ديني(((.
غري ّ
أن بعضها ُحذف ّإما لغرض سيايسّ ،

عرف بقائمة سقارة ،وهي لثنورى الذي كان يشغل منصب رئيس األعمال يف عهد رمسيس الثاين بسقارة .وقد سجلت هذه القائمة
وثمة قائمة ُت َ
ّ

قائمة لـ  58خرطوشً ا ُمم ّث ً
ً
(حفظ
حاليا موجودة بمتحف القاهرة ( .((()CG 34516ونشاهد يف منتصف منظرها
لة مللوك سابقني ُ
عىل ُج ُدر مقربة ثنورى ،وهي ًّ

منها سبعة وأربعون فقط يف نظام صحيح) يسألهم سنورى يف دعواته أن يمنحوه مشاركتهم يف التقديمات اليومية التي ُقدمت لهم بمعبد بتاح بمنف.
وقد اختار املؤرخ أسماء ملوك مماثلة ِل َما ورد يف قائمة أبيدوس ،مع اختالفات بسيطة متع ّلقة بمعارصة بعضهم لبعض.

أيضا قائمة تورين((( ،وهي ترجع إىل عرص الدولة الحديثة من عهد امللك رمسيس الثاين ،وقد ُد ِّونت بالهرياطيقية عىل بردية تورين املوجودة
وثمة ً
َّ

ودونت أسماء ملوك الهكسوس ،قصد تحقيق التكاملُ ،
وكتبت مقابل ّ
كل ملك يف قائمة تورين
بمتحف تورينّ .
وسجلت هذه القائمة أسماء  300ملكَّ ،

أن بعض القوائم األخرى أسقطت أسماء أولئك امللوك؛ عا َّد ًة َّإياهم مغتصبني للعرش.
َّ
مد ُة حكمه ،عىل الرغم من ّ

سجل بعض األفراد تاريخهم؛ ومنهم عنخ إف إن سخمت الذي عمل كاه ًنا وعارص األرسة الثانية والعرشين .وقد رجع هذا الكاهن
ولقد َّ

(((
أيضا الكاتب واملهندس
وثمة ً
بأسماء أجداده إىل الوراء ستني َج ًّدا؛ ْ
أي نحو أربعة عرش قر ًنا قبل عهده ،و َذكر أسماء امللوك الذين عارصوهم َّ .

ً
اسما من أسماء أجداده،
عدد فيه
خنوم أبرع ،وهو من معارصي القرن السادس قبل امليالد؛ إذ ُعرث عىل نقش يف وادي الحمامات َّ
خمسة وعرشين ً
وقد عاد بهم إىل أوائل الدولة القديمة(((.
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وجديرا بالتدوين .فحجر بالرمو هو تمثيل الهتمام املرصي القديم بتدوين أعمال امللوك يف
تشري هذه القوائم إىل ما رآه املرصيون القدماء ذا أهمية
ً

ً
ً
إدارية تحتوى عىل
إضافة إىل ذلك ،عمل يتألف من ُمن َتج بحثي ،يعكس اهتمام امللوك باملايض ،ليسجلوا عليه أعمالهم الناجحة ،ومعلومات
املايض ،وهو

مصدرا للتوثيق يف العهد الذي
إن ُع َّدت هذه الوثيقة
وي ُّ
نوعا من أنواع كتابة التاريخ((( .غري ّ
أن اإلشكالية تتم ّثل بالسؤالْ :
عد هذا التسجيل ً
وثائق أوليةُ .
ً
يستمر التوثيق يف العصور التالية زمن امللوك املرصيني؟
وبابا لتدوين التاريخ ،فلماذا لم
عارصتهً ،
ّ

وربما تكمن يف التخلص
ّربما تكمن اإلجابة يف عدم العثور عىل أرشيف يجمع ما ُكتب بسبب التوسع يف املدن الذي أ َّدى إىل ضياع ذلك األرشيفّ ،

منه ألسباب سياسية(.((1

أن املرصي القديم قد أتاح الرجوع باملايض إىل ما قبل عهد امللك مينا .كما ُيالحظ و َل ُع املرصيني بمعرفة الحوادث
ويالحظ يف بردية تورين ّ
ُ

خصصت هذه الربدية ،يف تلك الفرتة ،عد ًدا من األسطر لكتابة التاريخ املايض ،ولكن من دون ذك ٍر لألسماء ،بل من
املمكنة قبل امللك األول؛ إذ َّ

ٍ
خالل عدد من أسماء اآللهةّ .
حكم محددة لتلك اآللهة،
مدة
فكل اسم من أسمائها ُيكتب يف خرطوش كأنه اسم ملك ،و ُتذكر ،إىل جانب ذلكَّ ،

فكأن اآللهة حكمت كامللوك.
ّ

إن وضع أسماء اآللهة قبل فرتة امللوك هو نوع من تكملة البيانات من جهة ،وحساب للمدة التي جرى فيها الحكم ،بصفة تقريبية ،من جهة
ثم ّ
ّ

دونوه يف قائمة
ثم َّ
أخرى .فالدالئل األثرية املمثلة بتلك القوائم ما هي إال تفسري لشعور املرصيني القدماء باملايض البعيد الذي تخيلوه عىل نح ٍو أسطوريّ ،
رسمية يف تاريخ مرص الفرعونية .وهذا ّ
منقسما إىل جزأين؛ أولهما
أن املرصيني قد فكروا يف املايض بوصفه
يدل ،كما يرى إيريك أيهل  ،Eric Uphillعىل ّ
ً

وأما ثانيهما ،فهو ما يم ّثله تتابع اآللهة املرتبة يف قائمة تورين،
ُيطلق عليه العهود الكونية التي لها عالقة بخلق العالم ،وهي ممثلة باآللهة التي حكمتّ .

أيضا الحكام من البرش ،بعد ُحكم اآللهة ،وأنصاف اآللهة( .((1وعىل هذا
سمى "الحياة املستقرة عىل األرض" .وتتضمن هذه الفرتة ً
وهي التي حكمت ما ُي َّ

مفصلة( ،((1وهو ما ّ
ً
ً
أن غرضها كان محد ًدا يف تدوين تاريخ كامل.
إدارية
األساس يصنف بريي كمب  Berry Kempقائمة بردية تورين بوصفها أدا ًة
يدل عىل ّ
وضع تسلسل امللوك يف "قوائم امللوك" ،عىل نح ٍو تاريخي صحيح ،يعكس و َلع املرصي القديم باالحتفاظ بالوثائق اإلدارية
أن ْ
وقد أشار كمب إىل ّ

تفسريا لسبب العكوف عىل تدوين امللوك يف قوائم .ولكن من املحتمل أن يكون تدوين أعمال امللوك قد أتاح
والحفاظ عليها ،غري أ ّنه لم يكن يمتلك
ً

(((1
سجلت الحوليات ما حقّقته الدولة من إنجازات متم ّثلة بأعمال امللوك الحاكمني.
وبناء عىل ذلكَّ ،
للمرصيني قياس املايض ً .

تذكّر املايض بتدريس نصوص املدارس
درب املعلمون تالميذ املدارس عىل دراسة نصوص أدبية من عصور سابقة كانت ُتدرس عىل
يف عرص الدولة املرصية الحديثة ،وعرص الرعامسة ّ

مرحلتني .ففي املرحلة التعليمية األوىل يجري تدريس الطالب فقرات بسيطة ،وعندما يصل إىل املرحلة املتقدمة يدرس النصوص بأكملها(.((1

وتتضمن هذه النصوص تعاليم بتاح حتب وحور ددف من الدولة القديمة ،وتعاليم خيتى بن دواوف وأمنمحات األول من عرص االنتقال األول
(((1
عبت هذه القصة ،عىل سبيل املثال ،عن املايض القريب ،وتناقلتها األجيال ً -
فضل
والدولة الوسطى ،وكذلك تنبؤات نفرىت وقصة سنوحى  .فقد ّ
9 Martin Fitzenreiter (ed.), Das Ereignis: Geschichtsschreibung zwischen Vorfall und Befund: Workshop vom 03.10. bis 05.10.08 (London: Golden House
Publications, 2009), pp. 103 - 116.
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مدارس الدولة الحديثة التي تداولها  -حتى أصبحت بمنزلة ٍ
عب عنه بوضوح ،كان يثري اهتمام من
نوع من الكالسيكيات .فال ّ
بد ّ
أن املايض الذي ُت ّ
أيضا من فوائد ّ
تذكر املايض.
فإن املتعة ً
يقرؤه وإعجابه( .((1لذاّ ،

وقد اختار املع ِّلمون تلك النصوص األدبية القديمة من أجل تدريسها لتالميذ مدارس الدولة الحديثة .وربما كان ذلك بسبب تقديرهم للمايض،

وارتباطهم بالرتاث؛ إذ وصفوا تلك النصوص األدبية بأنها "األقوال املقدسة" (.)Mdw Ntr

يضم ستة أسماء .وعىل الرغم
ولقد تناولت موضوعات املقررات التعليمية أسماء امللوك؛ ومنها لوح خشبي يرجع إىل عرص الدولة القديمة،
ُّ

من أنها ليست مر َّت ً
زمنيا
بة
صحيحا ،فإ ّنها توضح دراية املعلمني بأسماء امللوك السابقني( .((1وكان يوجد تدريب مدريس محفوظ عىل لوحة
ً
ً
ترتيبا ًّ

ً
زمنيا،
مرتبة
وأول ثالثة ملوك من األرسة التاسعة عرشة،
من عرص رمسيس الثاين ُكتبت عليها أسماء تسعة ملوك من األرسة الثامنة عرشةّ ،
ً
ترتيبا ًّ
(((1
تطرق تعليم التاريخ
عالو ًة عىل كتابة اسمي منتوحتب الثاين وحورمحب عىل الوجه اآلخر للوحة ،وهو ما يدل عىل دراية بامللوك السابقني  .وقد َّ

أيضا .ففي كراسة لطالب من عرص الرعامسة ً
ضد الهكسوس ودروس
لطالب املدارس إىل تعليم الحوادث التاريخية ً
مثلُ ،كتبت قصة الكفاح ّ

من تعاليم أمنمحات األول(.((1

نموذجا للتع ُّلم ،وهو ما يشري إىل النظر
مما سبق ،استخدام نصوص عرص االنتقال األول والدولة الوسطى يف مدارس الدولة الحديثة
ً
يتضحّ ،

إليها عىل أ ّنها كالسيكيات منقولة مرات عديد ًة يف مدارس عرص الدولة الحديثة.

تذكّر املايض واإلعجاب به
واملدرسون ،وطالب املدارس( ،((2اآلثار القديمة يف منف ،وطيبة ،وبني حسن( ،((2وميدوم(((2؛ بدافع
لقد زار األمراء( ،((2والسياح ،والكتبة،
ِّ

"رؤية جمال اآلثار القديمة" ،و"تقديم االحرتام للملوك القدماء" .وقد تركوا بعض املخربشات( ((2التي تصف املواقع القديمة بالـ "رائعة" والـ "مذهلة"
أن ً
والـ "جميلة" .وذلك يعكس
كتبة كثريين زاروا مقربة أنتف إقر يف طيبة ،وتركوا نحو  36من
االهتمام باملايض واالعتزا َز به( .((2والجدير بالذكر ّ
َ

املخربشات عىل ُج ُدر املقربة تشتمل عىل عبارات دا ّلة عىل إعجابهم بما يف داخلها؛ منها "لقد وجدها مثل الجنة"( .((2ومن الطريف زيارة الوزير بارس،
تقريبا ،وإعرابه عن إعجابه
وهو عىل عهد رمسيس الثاين ،مقربة خيتى كبري موظفي امللك منتوحوتب الثاين من األرسة الحادية عرشة ،عام 700
ً

جدا"(.((2
وصفها بأنها "جميلة ًّ
بعازفة موسيقى َ
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تذكّر املايض بذكر أسامء من التاريخ
نصوصا
مجد املايض وتصفه بـ "الرائع"( .((2ولقد ترك قادة الحمالت الكشفية
ُوجدت منذ عرص امللك زورس وما بعده نصوص مرصية كثرية ُت ِّ
ً

نص يرجع إىل عهد الدولة
تتحدث عن كيفية قيامهم بحمالتهم .فعىل سبيل املثال نجد نص القائد أمنمحات املوجود يف منطقة رسابيط الخادم ،وهو ّ
النص يقارن أمنمحات إنجازاته البعثية بما كان يحدث يف عرص
الوسطى ،وقد أرسله حينئذ أحد ملوك األرسة الثانية عرشة ليك يحرض
أحجارا .ويف هذا ّ
ً

أحجارا فاخرة لسيده ( )...لم يحدث مثل هذا العمل منذ عهد ملك
ويقرأ النص كاآليت" :قائد القوات ( )...رفيق القرص ،أمنمحات ليك يحرض
سنفروُ .
ً

مرص العليا والسفىل ،سنفرو املنترص"( .((2وقد وصف هذا القائد الزمن املايض بنحو ٍ 800
عام قبل عهده.

ِ
كر لزيارة امللك
ويشتمل أحد النصوص عىل لوحة نفرحتب من األرسة الثالثة عرشة بأبيدوس .وهو يرجع إىل عام  1750قبل امليالد ،وفيه ذ ٌ
نفرحتب "بيت الكتابة" من أجل اختبار الكتابات القديمة قصد إعادة عبادة أوزوريس يف أبيدوس .وفيه ً ِ
لجمع امللك حاشيته من أجل اختبار
أيضا ذ ٌ
كر ْ
وأمره للكهنة باالحتفاظ بالعبادة السليمة لآللهة(.((3
الوثائق القديمةُ ،
ويف بردية شسرت بيتي الرابع ) ،Chester Beatty IV (BMEA 10684وهي ترجع إىل املرحلة االنتقالية ما بني أواخر األرسة التاسعة عرشة

نص ُيقرأ كاآليت" :هل هناك أحد
قسم يحتوى عىل فصل يتحدث عن "الك َّتاب املتعلمني منذ زمن اآللهة األوائل" ،وفيه ّ
وأوائل األرسة العرشينٌ ،

هنا مثل جدف حور أو حار ديد ف؟ هل هناك آخر مثل أمنحوتب؟ ال يوجد أحد من املعارصين ،مثل نفرىت ،أو خيتى ،األكرث شهر ًة بينهم .لقد جعلتك

تعرف اسم بتاح أم جحوىت ،وخاع خرب رع سنب .هل هناك آخر مثل بتاح حتب أو مسا ٍو لكا آير إس؟ هؤالء الحكماء الذين تنبؤوا باملستقبل .وما جاء
ولكن كتبهم أ َّدت إىل ُّ
تذكرهم"(.((3
ومحيت أسماؤهم،
عىل أفواههم َ
ّ
حد َث ( )...لقد ذهبواُ ،

ُ
يذكر هذا النص ثمانية أسماء لحكماء من املايض؛ فأمنحوتب ينتمي إىل األرسة الثالثة ،وجدف حور إىل األرسة الرابعة ،وينتمي ّ
كل من نفرىت

التعرف إليهّ .أما خاع خرب رع سنب ،فيبدو أنه الشخص نفسه املرتبط بالتعليمات
أن بتاح أم جحوىت ال يمكن
وخيتى إىل األرسة الثانية عرشة .غري ّ
ّ

خصوصا
املحفوظة يف إحدى اللوحات باملتحف الربيطاين ( ،)EA5645واألوسرتاكا املحفوظة باملتحف املرصي التي ترجع إىل األرسة الثامنة عرشة،
ً

أن هذه األوسرتاكا وتلك اللوحة تنتميان إىل األرسة الثامنة عرشة .ويع ّلق فيرش إلفرت  W. Fischer-Elfertعىل النص بأنه "وسيلة للدخول يف ذاكرة
ّ

فإن هذا النص ِّ
يؤكد اعتزاز املرصي القديم بماضيه وقيمة ما كتبه أولئك الحكماء؛ وهو ما خلق ثقافة االعتزاز باملايض.
املجتمع"( .((3وهكذاّ ،

جا فقط
تذكّر املايض بوصفه منوذ ً
(((3
أي ملك منذ ِ
القدم".
ويقرأ النص عىل النحو التايل" :لم يحدث مثل هذا تحت قيادة ّ
يف نص من املعبد الجنائزي لخوفو ُ ،يذكر وصول مركبُ ،

نموذجا ُيحتذى(.((3
وقد تكررت هذه العبارة يف نصوص أخرى للداللة عىل أ ّنها أصبحت
ً

ً
نسخة من الجزء األول منه
ويف نص من عهد سنورست األول ،وهو يتحدث عن بناء معبد يف هيليوبوليس وتكريسه ،حفظت اللوحة األصلية

ٌ
وصف الجتماع امللك بحاشيته من أجل التخطيط لبناء معبد؛ إذ
فقط .وهي مكتوبة عىل لفافة من الجلد تعود إىل عهد األرسة الثامنة عرشة ،وفيها
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أن امللك سيصبح من امللوك الذين سيذكرهم التاريخ بفضل بنائه ذلك املعبد .وهو نص ُيقرأ كما ييل" :امللك الذي ُيذكر من خالل
النص ّ
ورد يف هذا ّ

(((3
وذكرا لفكرة التاريخ.
تعبريا عن املايض،
عد هذا القول
وي ّ
أعماله ال يموت" ُ .
ً
ً

ِ
ضد النوبيني يف الحدود الجنوبية ،وهو كما ييل" :لقد عملت حدودي أبعد
كر ملا كان يقوم به هذا امللك من أعمال ّ
ويف نص لسنورست الثالث ذ ٌ

من الحدود التي عملها آبايئ"(ِّ .((3
بد لها من التحضري للقتال من أجل الحدود التي أرساها.
أن األجيال املقبلة ال ّ
ويؤكد هذا النص ّ

(((3
(((3
ربما ينصح
ويف نص تعليمات موجهة إىل امللك مريكارع  ،وهو نص من أدب الدولة الوسطى  ،محفوظ يف بردية من عرص الدولة الحديثةَّ ،

(((3
ابن مريكارع بقوله" :ال ِ
أن امللوك
تنب مقربتك عىل األطالل،
فيه امللك األب خيتى
سي ْعمل"( .((4ويف هذا القول إشارة إىل ّ
َ
ً
مستخدما ما ُعمل ملا ُ

تعبريا آخر عن نظرة املرصي القديم إىل املايض؛ إذ يجرى نقْض الحارض يف إطار املايض .ففي لوحة
ويعد هذا النص
بناءُّ .
ً
السابقني كانوا يجعلون املقابر ً
ألحمس األول ،وهي ترجع إىل بداية األرسة الثامنة عرشة التي كرسها لجدته يت يت شريي ،يذكر أحمس رغبته يف تشييد ٍ
ويقرأ
مبان جنائزية للسابقنيُ ،
كثريا .لم يفعل ملوك سابقون ُ
ألمهاتهم مثلما فعل"(.((4
النص كاآليت" :عمل جاللته ذلك ألنه؛ قبل ِّ
أحبها ً
أي يشء آخرَّ ،

ويف لوحة بيعنخى ،وهو مؤسس األرسة الخامسة والعرشين التي ُعرث عليها يف معبد آمون بالعاصمة نباتا ،تصوير لحمالته الحربية .ويتحدث

بيعنخى ً
قائل" :اسمع ماذا فعلت ،أكرث من السابقني"( .((4ويف العرص املتأخر نُقلت أسماء ملوك من الدولة الوسطى .فعىل سبيل املثال انتقل اسم
أيضا(.((4
يعب عن املايض ً
خرب كا رع ،وهو اسم العرش للملك سنورست األول ( 1929 - 1971ق .م) إىل نكتانبو األول ( 362 - 380ق .م) ،وهو ما ِّ

ولكن هذا النوع من ِّ
أن بعض هذه النصوص ُ
ً
ووعيا
إدراكا للتاريخ
الذكر ربما ال يعنى
تذكر املايض عىل أ ّنه نموذج فقط،
مما سبقّ ،
ّ
يتضحّ ،
ً

أيضا.
ملفهومه ،وللحوادث التي مرت به ً

تذكّر املايض بالحفاظ عىل آثاره
رمم أمنحوتب األول من األرسة
توجد أمثلة دا َّلة عىل وجود بعض األفراد الذين اهتموا بالتاريخ ،سواء كانت تدوي ًنا أو
ترميما .فعىل سبيل املثال َّ
ً

(((4
وبخاصة مقربة امللك منتوحتب الثاين ،وهو ٌ
رمم
الثامنة عرشة آثار امللوك السابقني،
ّ
ملك من األرسة الحادية عرشة املوجودة بالدير البحري  .كما َّ

امللك سيتي األول من األرسة التاسعة عرشة التماثيل والنقوش واملعابد املوجودة يف الفنتني(.((4
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وزار خع أم واست بن رمسيس الثاين األهرامات يف ّ
وبهر بآثار أجداده ،وأصيب بـ "اإلحباط" بسبب حالة
كل من سقارة ،وشمال الجيزةُ ،

اإلهمال التي وصلت إليها تلك اآلثار .فقام بعمل برنامج للحفاظ عليها من أجل تجديد ذكرى امللوك واألجداد وتخليدهم( .((4فعىل سبيل املثال ُعرث

(((4
عىل نص
"أمر جاللته أن يتوىل رئيس الحرفيني
َّ
مسجل عىل قطع مكسورة من مصطبة شبسسكاف  ،وقد ُس ِّجل عليها نص الرتميم الذي ُيقرأَ :

كاهن سم بن امللك خع أم واست تثبيت اسم مرص العليا والسفىل شبسسكاف ،إذ لم يوجد اسمه عىل هرمه ،ألنه املحبوب ،وكاهن سم بن امللك

ألن ما صنعوه كان يف طريقة إىل االنهيار"( .((4ولعل دراسة اآلثار القديمة وترميمها وعمل حفائر
خع أم واست جدد آثار ملوك مرص العليا والسفىل؛ ّ
ألول عالم آثار خع أم واست ،بحسب كني كيتشن ( ،Ken Kitchen((4من دروب االهتمام واملحافظة عىل ذكرى األجداد.

وبشأن الحفاظ عىل املايض ،يأيت تسجيل التفتيش عن رسقات املقابر امللكية يف األرسة العرشين( .((5ففي عهد رمسيس التاسع بدأت رسقة

أن مقابر وادي امللوك نُهبتُ .
وكشف عن ذلك إثر خالف حدث بني عمدة
ثم يف السنة السادسة عرشة ،وقد اتضح ّ
املقابر يف السنة التاسعة من حكمةّ ،
ً
مسؤول عن تأمني املقابر .وقد ُأرسلت تقارير الرسقات إىل الوزير خع أم واست حاكم طيبة الذي
طيبة بارس الثالث ورئيس غرب طيبة الذي كان

ً
كلي ًة ،ونُهب بعضها اآلخر
أن مقربة أمنحوتب األول التي تشتمل عىل عرشة قبور ُسق بعضها
أمر بتشكيل لجنة للتحري يف األمر .واتضح ّ
رسقة َّ
ً
ً
بردية
جزئيا .وقد ُذكرت يف مذكرات دير املدينة( ،((5يف نحو أربع عرشة
عدة متاحف(.((5
معروفة باسم "برديات رسقات املقابر" ،وهي موجودة يف َّ
ً
نهبا ًّ
وال ّ
بحث األمراء يف الرسقات التي جرت باملقابر امللكية يعكس الرغبة يف تسجيل املايض.
شك يف ّ
أن ْ

تذكّر املايض بإعادة استخدام متاثيل امللوك السابقني
خصوصا ،إىل رمسيس الثاين وابنه مرنبتاح ،يف الفرتة 1190 - 1292
ترجع إعادة استخدام ملوك الدولة الحديثة لتماثيل ملوك الدولة الوسطى،
ً

قبل امليالد .فقد كانا يضعان يف املعابد تلك التماثيل عىل سبيل ُّ
عد هذا الربط
وي ُّ
تذكر املايض ،مع ربط تاريخهم الحارض بتاريخ بالدهم السابقُ .
ً
(باستخدام تلك التماثيل)
وسيلة الستخدام التاريخ من أجل تأكيد رشعية امللوك الحاليني (الدولة الحديثة)(.((5

وعىل مستوى األفراد ،كانت تجري إعادة استخدام األعمال الفنية للدولة الوسطى .فلقد وضع املهندس املعماري مايا يف منف ،خالل عرص

أن منتومحات املرشف عىل
رمسيس الثاين ،اسمه عىل تمثال يف وضع الجلوس من عرص الدولة الوسطى (ُ .((5()Cairo JE 67878يضاف إىل ذلك ّ

طيبة عام  650قبل امليالد ،أثناء العرص املتأخر ،اتخذ شكل امل َّثال خرىت حوتب من األرسة الثانية عرشة ،عام  1800قبل امليالد،
نموذجا لجلسته(.((5
ً
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ممثل بالرجوع إىل املكان القديم
ً
الحنني إىل املايض
يف قصة سنوحى ،وهي عمل أديب يعود إىل الدولة الوسطى( ،((5إشارة إىل أحد موظفي القرص املليك الذي شهد حوادث مقتل امللك أمنمحات

حن إىل مكانه األول ،واستأذن امللك
األول .وعندما خيشَ أن ُيتهم بذلك ،هرب من مرص إىل سيناء ،وأقام بها ،وتزوج فيها .ولكنه عندما كرب يف
السنَّ ،
ّ
ويصور النص استقبال أوالد امللك لسنوحى ،وقد ُأطلقت عند مجيئه أصوات شبيهة بزغاريد الفرح.
سنورست األول يف العودة إليه ،فرحب به امللك.
ِّ
فإن هذا النص تجسيم لفكرة الحنني إىل املكان املايض الذي ُيشتاق إليه.
لذاّ ،
وقد كان الحنني إىل املايض أحد املوضوعات املفضلة يف أشعار عرص الرعامسة التي تشتمل عىل نغمة دينية فيها اشتياق إىل مدينة اإلنسان

أن الحنني كان تجاه إله املدينة .ويف النص التايل تعبري عن ذلك بالقول" :قلبي قد انخلع ،فهو يرسع إىل املكان الذي يعرفه .إنه
القديمة؛ بالنظر إىل ّ

مهمة بيدي فقد رحل قلبي من مكانه.
يسافر نحو األعىل ..إىل منف .ولكني أجلس [يف البيت] وأنتظر قلبي الذي قد يخربين بأحوال منف .لن تنجح ّ
أي ّ
َ
تعال إ ّ
يل يا بتاح ،وخذين إىل منف ،واجعلني أراك كما أرغب"(.((5

كلامت دالة عىل الزمن يف مرص الفرعونية
بي ذلك إيريك أيهل يف دراسته املتع ّلقة باستخدام الكلمتني " "Dtو" ."Nhhوهاتان الكلمتان
عب املرصيون القدماء عن املايض كما َّ
لقد َّ

"أبدا وإىل األبد" .ومن خالل اختبار أمثلة الستخدام
تدمجان ،عادةً ،يف الجملة نفسها؛ إذ تسبق إحداهما األخرى كما يف القول"Dt r nhh" :؛ بمعنى ً

أن املرصيني قد استخدموا ""Dt؛ بمعنى املايض ،وأ ّنهم استخدموا ""Nhh؛ بمعنى املستقبل األبدي .وهذا ّ
منهجا
يدل عىل أ ّنهم اتبعوا
الجملة يبدو ّ
ً
وبناء عىل ذلك يمكن تبيني الزمن عىل النحو اآليت:
متتابعا يف الجملةً .
ً

 --------< Nhhالحارض Dt >-------

مستقبل لزمن النهايئ

ٍ
ماض لزمن النهايئ

يقسم األبدية إىل جزأين
وهذا يوضح ّ
أن املؤرخ كان يكتب الزمن من اللحظة الحارضة إىل املايض ،ومن الحارض إىل املستقبل .ومن ّ
ثمة ،فهو ِّ

بطول غري معلوم يمكن أن يتالقى
وزمن الكاتب نفسه املتم ّثل بزمن الحارض(.((5
َ

تفسريات لنظرة املرصي القديم إىل املايض

(((5

توقفت فكرة الرجوع إىل املايض من خالل النصوص ،بعد األرسة الثانية عرشة وخالل عرص االنتقال الثاين .وربما يرجع ذلك إىل ضعف تلك

الفرتة
مر ًة أخرى مع نهاية عرص االنتقال الثاين( .((6فخالل الدولة الحديثة ازداد
تاريخيا ،وعدم شعور املرصي القديم باألمان .وقد عادت تلك الفكرة ّ
ًّ
56 Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, pp. 222 - 235; Aylward Blackman, ‘‘Some Notes on the Story of Sinuhe and Other Egyptian Texts’’, JEA, no. 22
(1982), pp. 35 - 44; Hans Goedicke, ‘‘The Route of Sinuhe’s Flight’’, JEA, no. 43 (1957), pp. 77 - 85.
57 Ricardo Caminos, Late Egyptian Miscellanies (London: Oxford University Press, 1954), pp. 150 - 152; Siegfried Schott, Ägyptische Liebeslieder mit Märchen
und Liebesgeschichten, no. 57 (Zürich: Artemis, 1950), p. 116; Jan Assmann, The Search for a God in Ancient Egypt (USA: Cornell University Press, 2001),
pp. 22 - 25.
Uphill, pp. 23 - 24.

58

59 Ludlow Bull, ‘‘Ancient Egypt’’, in Robert Dentan (ed.), The Idea of History in Ancient Near East (New Haven: Yale University Press, 1955), p. 32; MarcVan
de Mieroop, ‘‘On Writing a History of the Ancient Near East’’, Bibliotheca orientalis,vol. 54 (1997), pp. 285 - 305; Gerland Kadish, ‘‘Historiography’’, in Donald
Redford, The Oxford Encyclopedia Of Ancient Egypt, vol. 11 (oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 108 - 111.
Baines, p. 140.
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عدة نصوص تشري
االهتمام باملايض عىل نطاق واسع ،وأصبح ماضيها أكرث ً
كثريا من الجهد .وعىل سبيل املثال ،توجد ّ
بعدا .لذاّ ،
فإن اسرتجاعه يتطلب ً
إىل املايض واملواقع القديمة(.((6

وعي نفسه ً
ً
مرحلة جديد ًة أطلق عليها
قرر أن يبدأ
الحكمَّ ،
ولكن عندما اغتصب القائد حريحور ُ
ملكا عىل البالد ،ولم تكن له رشعية يف ُحكمهاَّ ،

"عرص النهضة" ،باستخدام نظام جديد للسنوات وفقًا لهذا العرص .وهكذا ،كان من الطبيعي أن يتوقف الرجوع إىل املايض ،وأن تتوقف اإلشارة إليه؛
أن جان
أن األرسة السادسة والعرشين شهدت
اهتماما بالرجوع إىل املايض ومحاكا ًة للدولة القديمة ،حتى ّ
ثمة بدأ عرص االنتقال الثالث( .((6غري ّ
ً
ومن َّ
عسمان  Jan Assmannقال إ ّنه حدث يف مرص ما يسمى "الثورة الثقافية" ،وإ ّنه شُ هد للمرصيات بالعلم(.((6

جذورا
عدة عائالت أن تجد
وتظهر فكرة العودة إىل املايض يف إطالق أسماء وألقاب عىل أمراء وموظفني تعود إىل الدولة القديمة ،وقد حاولت ّ
ً
أيضا يف نقْل العمارة والفنون والنصوص من الفرتات السابقة .ولهذا النقل عالقة بوجود محاوالت سياسية
لها يف املايض( .((6وتظهر تلك الفكرة ً

قوة ،ومحاولة للهرب من الحارض بتم ّثل املايض؛ فربما كان األمر ،بالنسبة إىل الكهنة،
لترشيع املايض ،وارتباط بالحنني إىل ما كانت عليه مرص من َّ

ضد
متع ّلقًا بحاجة اجتماعية وسياسية إىل إيجاد طرائق جديدة لتوطيد وضعهم وتثبيت مكانتهم .وربما كان متع ّلقًا بهوية قومية بعد االستقاللّ ،
ميزت الطبقة العليا من الطبقة الدنيا(.((6
التأثري اليوناين الذي بدأ يتغلغل يف تلك الفرتة ،أو بتعبري عن الصحوة الثقافية التي ّ

والسري الذاتية ،ونصوص
ّ
إن الباحث يف ما تركه املرصيون القدماء يجد أ َّنهم أدركوا املايض ،وشعروا به؛ وذلك من خالل حوليات امللوكِّ ،

التمجيد .فنقْل النصوص القديمة التي ترجع إىل الدولة الوسطى يف التعليم املدريس هو تقدير للمايض وشعور بالتاريخ .وكتابة النصوص بلغة الدولة
أيضا إىل تقدير املايض
القديمة التي كانت ُتتعلم هو تقدير للمايض ومحافظة عليه .وإعادة استخدام املباين القديمة والتماثيل وأسماء امللوك ُتشري ً
البعيد .وكذلك الشأن بالنسبة إىل إعادة استخدام األحجار القديمة يف البناء األحدث؛ قصد االهتمام باملايض وتقديره.

ً
ً
ألن يحيا فيه أكرث من واقعه
مثالية
ولعل نظرة املرصي القديم إىل املايض قد كانت بمنزلة اتجاه ُينظر فيه إىل املايض عىل أنه أكرث
وإيجابية ْ

طريقة ً
ً
قوية لترشيع ما ُيعمل يف
التاريخي الحارض الذي يخلق يف نفسه إرادة تقليد املايض واسرتجاع العادات القديمة .وربما كانت اإلشارة إىل املايض

الحارض( .((6فلعل ُّ
تذكر املرصيني القدماء ملاضيهم يأيت بمنزلة مصدر للرشعية السياسية أو الثقافية؛ وذلك من خالل مقارنة أفعالهم بأفعال حدثت يف
أيضا.
املايض ،ومن خالل تأكيد أفعالهم بأفعال جرت يف املايض ً

بأن مرص الفرعونية لم تعرف كتابة التاريخ من خالل ك َّتاب من أمثال املؤرخ هريودوت(،((6
ويجادل أنطونيو لوبرينو ّ ((6(Antonio Loprieno

ممن أخذوا عىل عاتقهم دراسة املايض وكتابته.
وهو الذي ُبهر بحفظ املرصيني القدماء لسجالت املايض ،أو ثيوسيدس  ،Thucydidesوغريهم ّ

واحدا بشأن نظرة املرصيني القدماء إىل املايض أو اقرتابهم منه؛
اتجاها
ويعتقد كريستوف آير ( Eyre Christopher((6أ ّنه من الصعب أن نتخذ
ً
ً

سجل عىل نح ٍو واضح رصيح يف نصوص مكتوبة ،وهو ما يجعلنا نتساءل إن كان هذا التاريخ تاريخ الذكريات
ّ
ألن انطباعاتهم املتع ّلقة بالتاريخ لم ُت َّ
أو تاريخ الحوادث.

Seters, pp. 160 - 172.

61

Grimal, p. 292.

62

Jan Assmann, Ägypten. Eine Sinngeschichte (München: Carl Hanser Verlag, 1996), pp. 377 -378.

63

Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, pp. 2 - 4.

64

Assmann, Ägypten, pp. 381 - 382.

65

Ludwig Morenz, ‘‘Literature as a Construction of the Past in the Middle Kingdom’’, in Tait, pp. 101 - 117.

66

Antonio Loprieno, ‘‘Views of the Past in Egypt During the First Millennium BC’’, in Tait, pp. 139.

67

68 John Elsner, ‘‘From the Pyramids to Pausanias and Piglet: Monuments, Travel and Writing’’ in Simon Goldhill & Robin Osborne (eds.), Art and Text in Ancient
Greek Culture (Cambridge: University Press, 1994), pp. 229 - 235.
Christopher Eyre, ‘‘Is Egyptian Historical Literature ‘Historical’ or ‘Literary"’?, in Loprieno, pp. 415 - 433.

33

69

العدد 1

كانون الثاين  /ينايـر 2015

أن املايض بالنسبة إىل ملوك الدولة الحديثة
دائما يم ّثل الحارض ،وكأنه يتبع خطوات املايض( .((7ويرى ّ
ويشري لوبرينو إىل ّ
أن ذلك التاريخ ً

وأفرادها من أمثال خع أم واست ،نموذج كالسييك ُيتفاخر به يف الحارضّ .أما املايض بالنسبة إىل ملوك العرص املتأخر وأفراده ،فهو املايض الثقايف الذي

أحق أن ُيعاد اسرتجاعه حتى يكون له استمرار يف العرص املتأخر نفسه(.((7
ثمة ،فهو ُّ
ُفقد .ومن ّ

املهم للذاكرة
أن املرصيني القدماء قد تخيلوا املايض أمامهم ،وليس خلفهم( ،((7وهو ما يشري إىل الدور
ويرى إيريك هرننغ ّ Erik Hornung
ّ

أن لفكرة ُّ
تذكر املايض عالقة بالهوية
إن املايض هو "رحم الثقافة"( .((7يف حني يرى بعضهم ّ
عب عن ذلك كمب حني قال ّ
الثقافية يف مرص .وقد ّ

ظهرا يف التاريخ املرصي القديم خالل النصوص الجنائزية واألدبية ،ويف
ثمة من يرى ّ
أن اإلشارة إىل املايض واالقتباس منه قد َ
االجتماعية ،عىل أ ّنه َّ
ً
ُّ
داعما الستخدام املايض من أجل تقوية الدعائم
عامل
دائما
أيضا خالل عصور
العمارة،
وظهرا ً
التفكك السيايس والدينيّ ،
ً
وأن هذا الظهور كان ً
َ

(((7
(((7
والتمعن يف الحوادث التاريخية املاضية(.((7
مما يهدف إىل البحث
ُّ
الرشعية للحكم  .ويوجد استخدام آخر للمايض ،وهو يهدف إىل الدعاية  ،أكرث ّ

ٍ
طوال وقصص شعبية وسجالت
ويقول عبد العزيز صالح يف فكرة املايض" :تمثلت مراجع التاريخ لدى املرصيني يف أساطري دينية وفلسفية وأشعار

ً
ً
متفرقة يعرف رجل الدين بعضها ،ويتناقل الرواة بعضها،
دائما .ولك ّنها ظلت
رسمية ونقوش للمعابد ومدونات ونُصب تذكارية .وظلت هذه املراجع
قائمة ً

أن يظهر فيها كتاب واحد يقرؤه
أن تظهر لها وحدة تجمعها ،وبغري ْ
ويتيرس بعضها لفريق من موظفي الدولة ،ويتهيأ بعضها للطالب املدريس ،ولكن بغري ْ

الجميع ،وذلك دون شك هو أوضح الفروق التي تفرق بني ما كانت علية كتابة التاريخ املرصي ودراسته وبني املفاهيم الحديثة للتاريخ"(.((7

خالصة
يمكننا أن نخلص إىل القول إ ّنه لم يقُم أحد بتدوين التاريخ يف مرص الفرعونية مثلما فعل املؤرخ مانيوتن  ((7( Manethoعندما طلب إليه
يدون التاريخ الفرعوين ،فنظم قوائم امللوك يف ُأ َ ٍ
ُّ
فهما
س.
بطليموس الثاين أن ِّ
ويدل هذا النظام الذي اتبعه هذا املؤرخ عىل فهمة لفكرة املايض والزمن ً
عميقًا ،وهو ما لم يكن له مثيل يف مرص الفرعونية.
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