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عنوان  ودلةل مؤكدة عىل أأمهية ،السادة احلارضينلضيف الكرمي و ابعلياء رافع  /ادلكتورةالأس تاذة رحبت  ويف بداية احملارضة؛

نقطاع اترخيي بني العصور اخملتلفة،  عدم حدوث اإىلعبارة "التواصل احلضاري يف مرص" حيث تشري ، احملارضة ىلاإ هذا  وصوًل اإ

واملس تقبل ابعتبارها  ،واحلارض ،التارخي يف املايض يتناول "الفكر املتقطع" ما يطلق عليه أأن أأوحضت ؛ويف هذا الس ياقالعرص. 

ىل احلارض التارخي بوصفه هنر متدفق. معالرؤية العميقة أأو احلقيقية  تتعامل ، يف حنيأأجزاء منفصةل ؛ ل وبيامن حنن ننظر الآن اإ

 . املايض موجود يف احلارضلأن  ، بأأي صورة من الصور أأن نفصل أأنفس نا عن املايض  نس تطيع

. حيث جند أأن اكفة الظواهر الفنية واحلضارية يف مرص اكنتلك شئ بداية  أأنادلكتور ممدوح ادلماطي  أأوحضويف بداية حديثه، 

التواصل احلضاري يف  عالقة أأما عنه. للعامل بأأس  ، مث خرجت مهنافهيابدأأت يف مرص،  الثقافية والرايضية والعلمية لها جذورو 

 ،رافيةومساحهتا اجلغ اجلغرايفموقعها و بكياهنا  اليت احتفظتمرص يه ادلوةل الوحيدة يف العامل  نجد أأنف ، مبوقعها اجلغرايفمرص 

الزايدات الصحراوية أأن  وياُلحظ .، وهو عرص الأساتعرص اذلي توحدت فيهال بدايةمنذ وذكل  ،س نة عىل مدار مخسة أ لف

منايه الأساس، ليست  اذلي هو ، مرص يه أأول من أأهمت ابلقانونعىل صعيد أآخر؛ جند أأن و  هو الكيان املمتثل يف وادي النيل. واإ

وقد ادلس تور الأخاليق واملفهوم الفلسفي للعالقات الإنسانية وادلينية واجملمتعية. و ، التعامل يف احلياة املرصيةعصب احلياة ودس تور 

، احلق ماعت" ، واليت اكنت بعنوان:حمارضته السابقة مبقر املؤسسةادلكتور ادلماطي يف هذا املوضوع ابس تفاضة خالل حتدث 

  .والنظام"والعدل 

فاملعبد منحوت  بطابع ممزي،تتسم عامرة أأبو مسبل  كام جند أأنعىل ذكل. مثاًل  اتتُعد الأهرامو بدأأت يف مرص،  كذكلالعامرة  

 اكفة الامتثيل ويشمل ذكل القمية والعبقرية والقوة.ُمنهتى   يفوهو أأمر  ،من الصخر شلكها الفنان بيديهابلاكمل من كتةل واحدة 

اليت تمتثل يف تعامد الشمس و  اليت حتدث فيه، ابلظاهرة الفريدة ويُعرف املعبد قدس الأقداس.و صاةل الأمعدة والقاعات، وكذكل 

آمون رع. ،لتضئ وجه املكل رمسيس الثاين ،اإىل قدس الأقداس مدخهلمن  ولهذه الظاهرة خصوصية يف معبد أأبو  وجبواره أ

 ؛قارون وادلير البحري مثل معبد ،الشمس تتعامد أأيضًا يف أأماكن أأخرى قالوا أأنبعض املهمتني ابلآاثر فعىل الرمغ من أأن  ،مسبل

ذ  كام يوحض د. ادلماطي. صحيح،ب ليس  ذكل لكن لكن ليس بنفس اخلاصية املوجودة أأن تتعامد يف أأماكن أأخرى،  ميكن للشمساإ

والاعتدال مارس،  21الربيعي يف  الاعتدالالس نة، هام يومني يف عىل مدار فيه حيدث يف معبد أأبو مسبل، اذلي اكن التعامد 

آمون رع، و  مه، املعبد بأأرابب لها عالقة ابلشمس ارتباط ياُلحظو  سبمترب، حيث يتساوى الليل والهنار. 21اخلريفي يف  لهني اإ أ

ىلأآخرين،  حياء متثال رمسيس الثاين ، وذكلرمسيس الثاين ابلإضافة اإ يك ، لبوصفه الهًا رابعًا، حيث اكن الغرض الأسايس هو اإ

آاثر النوبة، رجع وحني مت نقل املعبد أأثناء معلي تأألهيه، فاكنت أآشعة الشمس تسطع عىل وهجه يف الإعتدالني. يمت نقاذ أ املعبد ة اإ

حبيث  ،من احلفاظ عىل نفس زاوية امليل ابلضبط، فتغري اليومان يمتكن القامئون عىل نقهل. ومل اً مرت  66، وأأرتفع مرت 200 للوراء



كون الشمس تتعامد من  واملرشدين الس ياحيني الإعالمينيبعض  ما يرددهأأن  ويؤكد د. ادلماطي أأصبحا يف شهري فرباير وأأكتوبر.

بعض املؤرخني أأن يكون تتوجي  ويُرحج .ابلنس بة للأثرينيغري مثبت أأمر هو  ؛ويوم تتوجيه ،ميالد املكل رمسيسعيد  يوم

حني مل يكن املرصي القدمي يعمل بطبيعة احلال؛ يوليو أأو أأغسطس. و  يرمسيس الثاين قد حدث يف فصل الصيف، خالل شهر 

 .همن بناء بعد الآف الس نني ،ذات يومينقهل من  املرصيني املعارصين س يأأيت من بني هأأناملعبد  حنت

 ، وقد ذكر اكتب الربديةالإنساند ملعاجلة مجيع أأجزاء جس به تعلاميت كتاببردية حتتوي عىل  وتوجدالطب يف مرص، وقد ظهر 

نشأأ يف  الطب قد لكون ونظراً . "بصان احلجروكذكل مدرسة الطب  ،"لقد أأهنيت دراس يت جبامعة عني مشس )أأيونو(فهيا ما ييل: 

ن  مصناعي من جس اكنوا أأول من صنع جزءكام  .يف التحنيط القدماءاملرصيون فقد برع مرص، ذلكل  وذكل لرجل عاش سان، الإ

 .حمهلوتركيب أأصبع خش يب  الأكرب، مت برت أأصبعه ؛س نة 3100منذ 

ذ اكن املكل حيظ  بقدس ية الإهل، فال يمت  فقد اكن عادة ؛أأما اخلتان جممتعية مرصية، ختص اجملمتع والشعب، وليس امللوك،. اإ

بعد ذكل للهيودية، فاملس يحية، مث أأصبح املسلمون  ن. وقد نُقل اخلتايتعرضون للختان وافاكن، أأما أأفراد الشعب املساس به

  يه عادة جممتعية بصفة أأساس ية.، ويقومون به

، اذلي يف عمل الفكل ، كام برعحساب مثلثات حتتوي عىلبشلك كبري، حيث توجد بردايت لقدمي يف الرايضيات رع املرصي اب

لعقرب والقوس اك وأأخرتعها؛ الأبراج رصد اكنوا أأول منالقدماء املرصيني  جند أأنذلكل و .القدمية يف مرص حيظ  بأأمهية كربىاكن 

 ويصبح ،للرسقة قبل أأن يتعرضاذلي اكن موجودًا يف معبد دندرة، منظر الزودايك،  جنده يفوهو ما . ، وغريهاواجلدي واحلوت

  يف متحف اللوفر. متواجدًا الآن

 الفراعنة عند مش النس مي مل يُذكرادلكتور ادلماطي أأن  ؛ أأوحضالأعياد املوجودة جبميع املعابد املرصيةقامئة  ويف س ياق حديثه عن

عرفوا اخلروج قد ترتبط ابحلصاد والربيع. كام جند أأن املرصيني القدماء  أأعياداً  اكنت تشهد الفرتةنفس لكن  ،كواحد من أأعيادمه

لكن  ؛يف العرص الفاطمي قد تبلورت هذه املظاهر الإحتفاليةومع أأن  متامًا. أأطعمة مرصية ويهوالبصل،  واملتزنهات وأألك الفس يخ

 زهار. ترتبط بفرتة الربيع واحلصاد والإ  أأهنا ذات أأصول مرصية القولميكننا 

خرتع التقومي، كام اكن املرصيون القدماء  ذكل  وقد حدثقبل امليالد،  ةالرابع يةيف الألف  ،بفيضان النيل وأأدركوا ارتباطهأأول من اإ

ىل كونه و  .أأمنحتب العظمي وزيره مع، يف عرص املكل زوستقريبًا  ، وطبيبًا، وهمندسًا فلكياً  اكن أأمنحتب؛ لزوس وزيراً وابلإضافة اإ

حركة  بدأأ يرصدالامينية مرتبطًا بفيضان النيل، مع ظهور جنم الشعرى و  .رتباط التقومي ابلنجوممة امعامراًي، كام اكن صاحب بص

النيل مع النجم مع القمر، وبذكل أأصبح هناك يه التقومي يف مرص برتكيبة غريبة جدًا؛ قد ارتبط . و معه ، ليبدأأ التقوميالنجوم

رتباطًا فلكيًا مع الفيضان.   اإ

مث يطول الهنار ، حني يكون الليل متساواًي مع الهنار، ول الليل والهنار، مع الإعتدال الربيعيطحركة النجوم اكنت برصد بداية 

 مواقيت ظهورها واختفاهئامن حيث الأبراج،  وقد رصد املرصيون .مرة اخرىبعدها  لتبدأأ ، ادلورةلليل، حىت تمت ويقرص ا

 حبيث يكون اجملموع، يف ثالثني يوماً  ترُضب اً شهر  12 واذلي يمتثل يف، ممن وضع التقومي اخلاص هبحركهتا، ليمتكنوا بعد ذكل و 



أأايم، يه ما يطلق عليه اليوم أأايم النسئ، أأي الأايم  مخسة أأضافوافقد  ؛بذكلقد اكمتلت ل تكون الس نة  نظرًا لأنو  .يوماً  360

ىل ثالثة فصول، يه فصل الفيضان اذلي يبدأأ مع الفيضان يف شهر أأغسطسالس نة يف مرص  وأأنقسمت الزائدة. ، ويس متر لأربعة اإ

 املرتبطة ابلنيل. من خالل هذه الشهوريف الريف املرصي  الناس يتعاملأأشهر، ويليه فصل البذر، مث فصل احلصاد. وحىت اليوم 

ول تزال أأسامء الشهور املرصية القدمية مس تخدمة يف مرص حىت الآن، ويه توت، اببه، هاتور، كهيك، طوبة، أأمشري، برهمات، 

 ، أأبيب، مرسا.برمودة، بشنس، بئونة

عتبارًا من اب بدأأ مرتبطاً  تقومي يف التارخي،الس نة القبطية أأقدم تُعد و   سامء الفصول املرصية املرتبطة ابلفيضان، مث أأصبحت تقوميًا اإ

، أأي أأهنا اكنت موجودة قبل هذا التارخي، لكهنا مل تس تخدم كتقومي اثبت قبل هناية القرن ، أأو عام الشهداءميالدايً  284 عام

منارة للعلوم واملعرفة. وقد لحظ مبثابة أأصبح دلينا مكتبة وجامعة يف الأسكندرية، اكنت  ؛هذا التارخي مع الثالث قبل امليالد.

أأن الأايم قد تباعدت، حبيث أأصبح الش تاء يأأيت وقت الصيف، والصيف يأأيت وقت ، مه والكهنة، جامعة الأسكندرية فلكيو

، وذكل عىل يد املكل قبل امليالد 238مبرسوم اكنوب، يف عام  التقومي  ، ليمت اإصالحالش تاء، فبدأأوا يف التساؤل عن هذا الأمر

عتبار الس نة  ىل يوم  365يوم، وليس ال  يومًا وربع 365بطلميوس الثالث. وبناء عليه مت اإ فقط، حبيث تصل امخلسة أأايم نسئ اإ

تطبيق التقومي اجلديد صعوابت بسبب  وقد واجه رحةل.، مما جيرب الكرس، وحيل مشلكة الأايم املُ س تة أأايم لك أأربعة س نوات

ىل روما .دقبل امليال 46حىت عام الكهنة، فمل يُطبق بسهوةل،  لزايرة  حيث قامت امللكة لكيوابترا السابعة بزايرهتا الشهرية اإ

، اذلي أأسرتشد يوليوس قيرص بنصيحته وأأخذ ابلتقومي املرصي يوليوس قيرص، واكن بصحبهتا الفليك السكندري سوس يجنيس

 املعدل، وذكل بدًل من التقومي الروماين.

ىل يوم  21، لحظ البااب جرجيوريوس الثالث عرش أأن الإعتدال الربيعي قد تأأخر من يوم 1582ويف عام   . وبعد القيام 11اإ

ل 365يومًا وربع اليوم، بل يه  365ابلقياسات الالزمة، وجدوا أأن الس نة ليست  اثنية،  48عرشة دقائق و يومًا وربع اليوم، اإ

عتدالس نة 146اثنية ترتامك حبيث يكون هناك فرق يوم لك  48وهذه ادلقائق العرشة و الربيعي عرشة  . وهو ما نتج عنه تأأخر الإ

الاكثولوكية ثوليكية وادلول تعديل التارخي يف الكنيسة الاكمت ذه احلساابت يف الإعتبار، وه ُأخذتونظرًا ملاكنة البااب، فقد  أأايم.

متنعوا ع ؛أأما الأرثوذوكس كلك. جراء هذا التعديل، وخباصة فقد اإ ابلتقومي  مرتبطني الأعيادو  التقومي اخلاص هبا لأنمرص، يف ن اإ

. وحني نقل التقومي املرصي لروما، عاد الينا مع أأوكتافيوس أأغسطس، لكن ابملسميات الرومانية. والتقومي اليولياين يتوافق القبطي

ختالف أأسامء الشهور بيهنام.مع الت قراره خالل  قومي اخلاص ابلكنيسة املرصية، مع اإ وجدير ابذلكر أأن التقومي اجلرجيوري قد مت اإ

  القرن املايض يف كثري من ادلول، لتقره مرص مؤخرًا. لكن مرص يه أأصل التقومي، خرج مهنا، مث عاد الهيا مبسميات أأخرى.

 . وقد عرض ادلكتور ادلماطينواع كثرية من الأدوات املوس يقيةيف مرص القدمية، حيث ظهرت أأ  نشأأت كذكل املوس يق و 

 يقاعًا، اترة ابلتصفيق، وابلأصابع اترة أأخرى.دثون اإ شخاصًا حُي أأ توحض مات مرصية قدمية، مجموعة من الصور لرسو  للحارضين

قامة اليواننيوليس اليوانن.  ؛مرصيف  حدثأأن ذكل  د. ادلماطي، فقد ذكر نشأأة املرسح وادلراما ادلينية أأما عن   نيول تعين اإ

يف ساحات املعابد،  يقع حيث اكن املرسح املرصيفقد س بقهم اليه املرصيون،  ؛أأول من قدم فن املرسح اكنوا للمسارح، أأهنم

حاليًا  توجد عد بردية الرامس يوم ادلرامية من أأشهر الربدايت ذات الصةل، ويه. وتُ وليس يف مسارح خمصوصة مثل اليوانن



تبدأأ بـ "حدث أأن"، يتلوها تعليق يوحض املغزى ادليين، وما  . ويه والرش ترمز للخري وترسد الربدية قصة ابملتحف املرصي.

 يةكيف  توحض، ومالحظات عىل املشهد احلوار، مث تسجيل للأش ياء املوجودة عىل املرسح . وييل ذكلس يقوم بمتثيهل املمثلون

ىل    عىل املرسح. يوحض احلركةرمس تقدميه، ابلإضافة اإ

؛ ة مضت، يقول فهيا: "علموا املرأأةس ن 4400، ذكر د. ادلماطي مقوةل لاكمجين، تعود لـ القدميوعن ماكنة املرأأة يف الأدب املرصي 

املرأأة يف احلضارات  بني ما وصلت اليه يه الأعىلتعلمي املرأأة يف اجملمتع املرصي القدمي  وتُعد نس بة ."ويتعمل الشعبيتعمل الرجل، 

اكنت  . كامدمية، ومهنا منصب القاضية، وكبري الأطباء يف القرص املليكالقمرص اخملتلفة. وقد تقدلت النساء أأعىل املناصب يف 

واكنت مرص أأول من  س يدة لعرش مرص. 22لسدة احلمك وأأصبحت ملكة، حيث وصلت ، ووصلت س يدة أأعامل تدير الرجال

املهر اكنت تدفعه العروس، وليس ذكر فهيا املقدم واملؤخر والصداق، وشهادة الشهود. وجدير ابذلكر أأن جسلت عقودًا للزواج، يُ 

 اكن الأب هو وكيل العروس، ومع القرن السابع، أأصبح للمرأأة البالغة الناجضة حق تزوجي نفسها بنفسها.يف البداية؛ و العريس.

 حيث. لأانقةابيف مرص القدمية  املرأأة ُعرفتكام  .الزوجة وأأ حقًا للزوج  الطالق، اذلي اكنتوثق أأول دوةل أأيضًا يه واكنت مرص 

 .اكنت تس تخدم الكحل منذ الألف السادسة قبل امليالد، و اكنت هتمت ابلزتين وأأدوات التجميل واحليل والعطور

ىل التواصل احلضاري يف وانتقل احلديث  ختيارها ابلرباعة.  اليتالأقرص، منطقة اإ آمونفقد بيُن يتسم اإ ، معبد الأقرص لعبادة الإهل أ

ُ البقعة  عىل هذهوذكل ، جامع أأبو احلجاج مث مت بناءجبواره كنيسة،  مث بنيت ننا جند أأن  .قدس ية خاصةب اليت تمتتع ختارةامل وذلكل فاإ

ىل الأقرص ومن يذهب الإحتفالت اليت اكنت تمت يف املعبد قد أأس مترت حىت اليوم. فس يجد مودل أأيب احلجاج،  ؛شعبان 14يوم  اإ

حتفالته مع أأحتفالت عيد الأوبت اليت بدأأت يف عهد امللكة حتشبسوت. ن فعىل سبيل املثال اكن املرصيو واذلي تتشابه اإ

آمون أأثناء الإحتفالت، وهو نفس ما يقوم به الناس يف مودل أأيب احلجاج، بدون أأن يعلموا سببًا  محللهم القدماء حيملون مركب الإهل أ

 ن.ام ميتد حنر الأضايح عىل مر الزم، كلعدة أأايم، قدميًا وحديثاً  س متر الإحتفالتوت  املركب.

، تعود صارعة عىل جدار مقربة واحدةمللمنظر  مائيتاليوم. ويوجد أأكرث من مس مترة حىت يه بدأأت يف مرص، وكذكل املصارعة 

 .رس حىت الآنتزال تاُمكام جند رسومات عىل جدران املقابر املرصية القدمية، تاُمثل رقصة التحطيب اليت ل  لعرص ادلوةل الوسط .

وجود الآن أأصل يعود ملرص ، حيث يوجد للك شئ موالقفز وامجلباز به املالمكة والهويكرسومات لرايضات تش  جند كذكل و 

لكامت ومصطلحات  ميكننا أأن جند وفامي يتعلق ابللغة،يف الزراعة.  نيس تخدمامل  ،والشادوف والساقية القدمية، مبا يف ذكل احملراث

، واليت يف العامية املرصية احلالية، تعود يف أأصلها للمرصية القدمية، مثل: "وحوي اي وحوي أأايحة"، واليت تعين: "تدوم اي مقر"

وكذكل لكمة "يس" اليت تعين رجل، و"ست" اليت تعين يس تخدهما املرصيون املعارصون يف شهر رمضان، نظرًا لإرتباطه ابلقمر، 

 مثةل.الكثري من الأ  ذكل وغريس يدة، 

جامتعية ؛ق.م 2200عام ويف   دوةل مرتوجدير ابذلكر أأن مرص يه أأكرث وذكل يف عهد املكل بييب الأول. ، قامت أأول ثورة اإ

الإهنيار تعود قوية مرة بفرتات الضعف والإهنيار. وهو ما جيعلنا ندرك أأن مرص بعد  كام أأهنا أأكرث دوةل متربعصور العظمة والقوة، 

  للتفاؤل. انيدعو الأمر اذليخرى، ا



الرحةل اليت قام هبا ملرص منذ  أأثناءمشاهداته  من خاللها بعض حىك، دلكامت لهرني بريس ت د. فتحي صاحلذكر يف هناية الندوة؛ و

لضمري". وابلطبع فاإن مرص اقام فهيا بتصوير الآاثر املرصية، ونرشها يف كتاب أآخر غري كتابه املعروف: "جفر واليت ائة عام، املحنو 

حبيث مل تعد تتطابق مع ما  ،، وأأصبحت أأكرث تأأثرًا ابلغرباملاضية عام املائةخالل طرأأ علهيا تغريات قد كام يتحدث عهنا بريس تد 

ىل العربية اليت ترمجها د. فتحي صاحل بنفسه ،لكامته من التأأمل يف نان هذا ل مينع لك ،وصفه  : اإ

احلضارة البابلية رمبا تكون أأقدم، واإن اكن هذا  لفرتة زمنية طويةل مثل الشعب املرصي. رهليس هناك شعب ميكن متابعة مسا"

ختفت بع ل أأن احلضارة البابلية اإ ، ونفس . ومرص ما زالت تعيش بنفس الأشخاص(كشعب) فرتة وجزية دقابل للمناقشة، اإ

لغهتم مرة، وداينهتم  تغريتالفرعونية اليت بنت الأهرامات. فقد  احلضارةاخلصائص اذلهنية، ونفس الصفات البدنية كام نراها يف 

زالوا عىل هنج املرصيني الأوائل، ينتجون نفس الفنون، يقومون بنفس الأعامل، يتبعون نفس العادات، يعيشون  مرتني، ولكن ما

، مثل اليت يراها ادلارسون عىل تعاطون نفس العقاقري، ويس تخدمون نفس الأدوات يف الري وزراعة احملاصيليف نفس املساكن، ي 

 ."جدران املعابد، واليت رمسها أأجدادمه منذ مخسة أ لف عام

 

   

  

 

 


