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 .2018 مارس 3السبت، 

الندوة بالتنويه عن أهمية الموضوع المطروح، من حيث أننا في بدأت د. علياء رافع 

عت التي تعبر عن قيم الحق والعدل والنظام، وأعطت الكلمة للدكتور اإلى م اليوم حاجة

ذاكراً أنه ليس للحاضرين،  ، وقدمهالدكتور ممدوح الدماطيرحب ب الذي ،فتحي صالح

معاً سبق لهما العمل  ذكر أنه قد كما. لكنه عالم آثار حقيقيوفقط وزير اآلثار األسبق، 

مشروع إعداد خارطة الكترونية مثل العديد من المشروعات المتعلقة باآلثار،  لتنفيذ

 ، كانمجموعة من كبار األثريينتعاون معه لتنفيذه ي ذ، الللمواقع األثرية في مصر 

كما ذكر الدكتور صالح أن رابطة العمل في مجال  .على رأسهم د. ممدوح الدماطي

 الدماطيبالدكتور الدماطي، قد تعززت أيضاً خالل عمل الدكتور  جمعتهاآلثار التي 

الفرصة لتحقيق المزيد من التعاون في  ا، وهو ما أتاح لهمكمدير للمتحف المصري

سليم  كبير تركا معاً في توثيق تراث األثريأش فقد ؛وإضافة إلى ذلك مجال اآلثار.

ألستاذ الفنان حامد سعيد عن بالتذكرة  برؤية ا حديثهوقد أنهى د. فتحي صالح  حسن.

اليوم هم أحق الناس أن المصريين مؤكداً ن، يقدماء المصريماعت بوصفها قيمة قدمها 

   حيائها. بإ

بالحديث عن مفهوم ماعت في مصر القديمة وبدأ الدكتور ممدوح الدماطي محاضرته 

مؤكدا أن ماعت قيمة شاملة للكثير من المعاني  فهي تشير إلى الدستور الذي ينظم 

 كما أن حركة الكون، والقانون الذي نظم العالقة بين الملك والشعب، والشعب والملك.

جميع مراحل ماعت هي المبدأ األخالقي والمعنوي الذي كان على المصري إتباعه في 

 البيئة، وعلى مع  األسرة، حياته اليومية، وعليه أن يعمل بمقتضاه أمام هللا، ويطبقه

 وفي المجتمع واألمة. لذلك وجدنا أن كبار األرباب عند المصريين القدماء مثل رع،

كان من بين القابهم: "نب ماعت" أي "سيد  وأوزيريس وحورس،وكذلك جحوتي وبتاح،

على الملوك أيضا، حيث نجد أن الملكين  وهو ما سرى لعدالة".العدالة" أو "رب ا

 منها، يعيش التي الفاعلة سنفرو وخوفو مثالً قد حمال نفس اللقب. فماعت هي القوة

وعلى سبيل المثال نجد الكلمات التالية  الملوك. والبشر، وبخاصة من اآللهة كالً  وبها،



 بها، يعيش أنه أعرف يحبها )رع(،ألنني التي ماعت أَُعِظم أنا”حتشبسوت:  على لسان

ً  إنها  “.نداها من أشرب وأنا خبزي، أيضا

 

 ال تعني الحق فهيال يصح ترجمة كلمة ماعت بشكل حرفي، دماطي أن الوأوضح د. 

رم أيضاً الشرع والقانون ومكا فهيأعمق من ذلك،  تمتد لما هووالنظام فقط، بل  والعدل

 .أخرى كثيرة معانضافة إلى باإلاألخالق والصدق، 

 في والجنزية والدينية األدبية النصوص ظهر في قد ماعت مفهوم أن وقد أستطرد قائالً 

الثانية، أي منذ فجر التاريخ. حتى أن أحد الملوك كان لقبه: الخارج من  عصراألسرة

 للدولة واإلجتماعي والسياسي الديني النظام نجاح أساس وكان ماعت، أو ابن ماعت.

ماعت. وكان  ويطبق ماعت، أي يلتزم بمعنى ،الملك الصدق والحق أن يقول المصرية

عت يشير امن"إسفت" . فإذا كان م بدالً  ماعت يقيم الذي هو القديمة الدولة منذ الملك

 تُمثل كل إسفتإلى النظام والقانون والحق والعدل فإن اسفت هي النقيض تماما، إذ أن 

 والرذائل، كما أنها تُمثل اإلفتقار للعدل والنظام والحق. والفوضى الشرور

 بالفالح لدينا المعروف عن الفالح الشكاوى أدب في ذُكر ما ماعت عن ماورد أهم ومن

أنه من األفضل تسميته بالقروي  الفصيح، والذي يشير الدكتور ممدوح الدماطي إلى

الزراعة. وقد  في وادي النطرون ويمتهن تجارة الملح، وليسالفصيح، حيث كان يعيش 

تتسم بالفقر  تعرض ذلك الرجل الذي عاش في عصر اإلنتقال األول، وهي فترة كانت

للظلم من جانب مدير إحدى الضيع، الذي تحايل عليه وسرق منه حماره بما  والضنك،

بفصاحة القروي ولم الذي أعجب  عليه من بضائع. فرفع شكواه ألمير المقاطعة،

يستجب لمطالبه، كي يستزيد في الكتابة،  ويستمتع أكثر بخطاباته األدبية". فكتب تسعة 

 الشكوى، تُعد من أبلغ روائع األدب المصري القديم. ألدب خطابات تنتمي

التي يتدرج فيها من الحديث بلهجة تنم عن  رسائله، في مرات عدة ماعت الفالحذكروقد

 قمة ليصل إلى ،ه باآلخرة والحساباره إييوزير رنسي، إلى تذكاألمل في عدل ال

 بين الموازنة شكواه في ظهرفيُ  ،إنصافه عدم مع وصبره إنتظاره طول بسبب الغضب

 ماعت، لرب ماعت "أقمالثامنة:ى الشكو في يقولل الحاكم، ود ومخاطبة ،والمديح الهجاء

 إلى يقيمها من مع وتذهب لألبد ستبقى ماعت أن موجود" ... "غير عدالته عدل والذي

 سيذكر بل األرض، من يمحى فلن اسمه األرض. أما وتطويه وسيدفن القبر،

، شكواه في الفصيحالقروي ويستطرد ". ...الرب كلمة في القانون هو للخير،وهكذا



. للجشع" لماعت،والأعياد الينصت لمن والرفيق للبليد، أمس "اللينهيها بهذه الكلمات:

 من الجشع كانوايعتبرون القدماء المصريين أن د. الدماطي وفي هذا السياق،يوضح

 الموبقات من أي يرتكب كما أنه قديكذب، قد الجشع قلبه في دخل فمن الصفات، أسوأ

 بالمبادئ. تُخل التي

وهنا نجد أن االدب المصري القديم ال يقتصر على الشكوى، بل يمتد ألكثر من ذلك. 

 بتاح"الحكيم بتعاليم جاءفقد. أدب النصيحة من يُعدفنجد أن ماعت مذكورة أيضاً فيما 

 قبل الثالث األلف منتصف حوالي الخامسة األسرة عصر في عاش الذي "حوتب

 ألنه الجشع من واحذر بأنواعه، الشر عن فأبعد سلوكك يمتاز أن "إذاأردت : الميالد

ً  واليجعل ومستعص خطير مرض  واألمهات األباء شأن من يحط إنه لأللفة، مكانا

 ويفرق صديقه، عن السيد ويبعد الصداقة، لحالوة مرارة ويعطي واحدة، أم من واإلخوة

 من للتأنيب. أما يدعو ما بكل ويحط هوسيئ، ما كل خالصة إنه وزوجته، الزوج بين

ً  وينطلق يدوم فإنه ؛ماعت مع يتكيف  لخطواتها". طبقا

 التي الذاتية السيروتمتد أهمية ماعت في حياة المصري القديم لما بعد الموت.إذ نجد أن 

وأثناء عرضه لصورة . وعمالً  قوالً  لماعت تطبيقه على تؤكد المتوفى دون في قبرتُ 

أو ، يقفأمام أوزيريس رب العدالة والعالم اآلخر، ورب قاعة الحقتبين المتوفي وهو 

سرد د. ممدوح الدماطي للحاضرين ما يقوله المتوفي دفاعاً عن ؛قاعة المحكمة

الذي هو محل األعمال والنيات في كفة،  يوضع قلبه. حيث نصب الميزانبعد أن يُ ،نفسه

. أعماله بماعت، أي بالحق والقسطاستوزن ،لفي الكفة األخرىفي حين توجد ماعت 

، وهو ما يعني أن أعماله تتفق متقابلتين ومتوازتينالكفتين المصري يُظهر  وعادة ما

، التي "بلقب "ماعخرو األخياروالصالحينيفوز  وبينما، وبالتالي يدخل الجنة.وماعت

تميل كفته والتزن أعماله  ؛ نجد أن من، أو الُمبرأ أمام أوزوريستعني صادق الصوت

يخذله  كل من، التي تلتهم قلب "هم هم" ، أوالملتهمة الربة "عمعمت" تأكل قلبهماعت، 

 القلب عند المصري القديم.أهمية  لمدىوهو ما يشير  قلبه أمام اإلله.

ً ويستكمل د. ممدوح الدماطي محاضرته الشيقة  المصري القديم كان يرى أن  موضحا

من المهم الجسد الذي كان  في أولها. يتمثل من ستة عناصر في الدنيا أن اإلنسان يتكون

. في حين المحافظة على عناصره من خالل التحنيط، حتى يُبعث في العالم اآلخرجداً 

أو  مقبرةجدران على كان ذلك سواء الذي يهم جدا ذكره  االسميتمثل العنصر الثاني في 

ً  هنجد أنولذلك  .تمثالعلى  ما كان األعداء يحاولون محو اسم الشخص من على  أحيانا

العنصر الثالث أما  .بالنسبة للمصري القديمالعدوانية  غايةفي كان يُعد  أمراألثر، وهو 



ظ عليه في القبر افَ حَ ، والمقبرة هي بيت الظل. والظل  يٌعد دليالً على الحياة، فيُ الظل هوف

محل  القلب، والعنصر الرابع هو طالما ظهر ظله.وذلك ،حتى يخرج المتوفي ويتحرك

هو "الكا" أو فالسادس العنصر  أما.األعمال والنيات. والخامس هو "البا" أو الروح

، والذي يستمر حياً مرئي المصاحب لإلنسان خالل حياتهال غيرهو العنصر و ،القرين

يحصل على فإنه ؛يكون المتوفي شخصاً خيراً في دنياه وعندمابعد وفاة الشخص.

 وهو النورانية. ، أالالعنصر السابع

 العائشالذي كان يلقب بـ " إخناتوناسم ماعت، مثل  وقد حملت القاب كثير من الملوك

 في شرعيته لينال األرض على ماعت تطبيق الملك على كانو. “(ماعتالعدالة ) في

ً  . كما أن ذلك كاناآللهة عليه يعيش الذي الغذاء فماعت هي، األلهة من الحكم  إعترافا

 الرعية. بين هاشاعأو،البالد في بأنه قد أقامها وإقراراً منه 

في  أن دورماعت كان د. الدماطي ذكرلعالقة ماعت بالنظام الكوني،  استعراضهوعند 

 على وناصرته،الكونى النظام على حاميته،والمحافظة رعو بنت هيف، األهمية غاية

 السعادة تحقيقإلى  كما يمتد دورها .ماعت غابتما  إذا دثتح أن يمكن يتلا الفوضى

المصري القديم هذا  وقد جسد الكون. وإنتظام ،المجتمع وإستقرار ،األرض على

ونجد أن النظام الكوني في مصر ال يستقيم إال  المفهوم في إلهة هي الربة ماعت.

 للحق كربة ماعت تدَ سِ جُ . وقدلهذا النظامبإشاعة ماعت، وبدون ماعت يحدث إنهيار 

 .ريشة رأسها يعلو إمرأة صورة في والنظام والعدل

ماعت بشكل  البعض قد يفهمبأن  علقت الدكتورة علياء رافع وفي ختام المحاضرة؛

فماعت هي ضمير داخلي،  .مفهوم ال ينبغي تجسيده كونهامجسد، على الرغم من 

. لذلك فال يمكننا تجسيد ماعت في شئ بشكل رمزيومعنى قد ُعبر عنه  ،ونظام كوني

 السََّماَواتِ  "َوَماَخَلْقنَا: الكريمالقرآن في بعينه، إذ أنها قانون الوجود والحياة. ونحن نجد 

" إاِلَّ  بَْينَُهَما َوَما ضَ َواأْلَرْ   ؟!!. الحق تجسيد ، فاهلل هو الحق، فكيف يمكنبِاْلَحِقِّ

الذي  الرمز أو التعبيريه بتوضيح أن ماعت تعقيبهاالدكتورة علياء رافع  وأستكملت

 نساني يعبرإل. فاللغة هي نوع من االختراع ام للتعبير عن الحقيأوجده المصري القد

نجد وفي حين من اللغات. كثيراليفسر وجود  األمر الذيعما ال يمكن التعبير عنه، وهو 

نوع من اإلدراك يقوم على أساس اللفظ أو اللغة؛ يوجد نوع أخر من اإلدراك  أن هناك

أنه ربما كانت هناك . وأضافتهو الذي يدركفيصبح القلب ، عن طريق اللغةللقلب يصل 

راحل ميتمثل في  هذا تاريخنانعتقد أن  أننا قدإذ بالنسبة لفهمنا لتاريخنا،  ثمةمشكلة



متصلة في قلبنا ووجودنا وحياتنا. فنحن نعيش  مراحلعبارة عن ، بينما هو منفصلة

األلفاظ  بكونأن ننخدع  علينا لذلك ال يجب.وولكن نفعل ذلك بلغة الحاضر ،الماضي

المستخدمة قديماً تختلف عما نستخدمه اآلن، حيث يجب علينا أن نذهب لما وراء 

 األلفاظ. 


