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 فن األدب ورؤى العالم فى مصر القديمة
 "دراسة فى أنثربولوجيا مصر  "

 

 *السيد حامدأ.د. 
 

واإلنساف،  ،وعناصره، والمجتمع ،عف الكوفاه لقد صاغ المصرى القديـ رؤ 
معرفة بالظواىر الطبيعية يو بما وفرتو لو حواسو مف والعاطفيو الثقافيو و بجوانبيا العقم

بأحواؿ الحياة االجتماعية، والحيواف، والنبات. فأدرؾ وفرتو لو تجاربو ا ، وبملياتياآو 
عماؿ عقمو وفكره ليتوفر لو التفسير. ومف ثـ، تصير إكؿ ذلؾ واستوعبو ووعاه. فكاف 

غ المعقؿ. إذ كاف تركيز اىتمامو قويًا عمى أسباب الظواىر الطبيعية، فص ةمفيوم
 . ووقوانين هوافكار  ووأخبلق توعقيد

 
 ػػػػػػػػػػػػػػ

 يا مبعهد البحوث والدراسات العربية )جامعة الدول العربية(.بولوجو ثنرر أستاذ اال  *
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إذ إف الفف تمثيؿ إبداعى  ،وكاف الفف بكؿ أنواعو يعكس بالطبع ىذه الرؤى 
ر والرسـ والحفر والتماثيؿ يلمخبرة، أى لمواقع. ومف ثـ يكوف صادؽ التعبير. فالتصو 

تقدـ جميعيا تعبيرات مرئية رمزية عف تمؾ الرؤى. وبناء عمى ذلؾ،  ،والعمارة واألدب
يمكف القوؿ أنيا جميعًا كانت تدعيمًا لمحتويات ودالالت تمؾ الرؤى، األمر الذى 

أف لمكثير الذى ُعرؼ منيا تدعيميا واستمرارىا عبر الزمف، خاصة و إلى يؤدى 
قدميا واقعية ييحرص عمى أف . وكاف الفناف المصرى القديـ ةوشعائري ةديني تمدلوال

يعمؿ فى ضوء مجموعة واضحة مف  ،حقيقية. فالفناف المبدع فى ىذا المجتمع
جتماعيًا، وأىداؼ اقبولة موالقيـ المتعارؼ عمييا وال ،االجتماعيةوالمثؿ  ،التوقعات
متفؽ عمييا، أى وفقًا لخصوصيات مجتمعو الثقافية. فاإلشباع الشخصى  اجتماعية

رى صىداؼ الشخصية تأتى مصادفة. فاألمر الياـ بالنسبة لمفناف الموالرغبة واأل
التى تفرضيا  االجتماعيةيجب أف ُتشبع الحاجات  ،ىو أف منتجاتو الفنية ،القديـ

ـ مع ءالمناسبات التى تحتُـ العمؿ والنشاط الفنى، كما أنو يجب أف يتفؽ ويتبل
 أفراد المجتمع وتوقعاتيـ.  استجابات

 
لؾ، لـ يعرؼ ىذا الفف بأنواعو عمى اإلطبلؽ التجريد. فاألدب مثبًل وبناء عمى ذ 

ال يعرؼ المبادئ المجردة. وفف الرسـ والتصوير ابتعد كمية عف التجريد. ويرجع ذلؾ 
مجسمة. فيو مثبًل ال يفكر محددة وصور إلى أف المصرى كاف يفكر دائمًا فى أشياء 
وال يفكر  ،فكر فى الحب، بؿ فى المحبيفى السرقة، بؿ يفكر فى السارؽ نفسو، وال يف
لؾ لـ ير الفساد اإلجتماعى، بؿ شاىد ذفى الفقر بؿ فى الرجؿ الفقير، وىمـ جرا. ول

 ،والمبادئ ،واألفكار ،(. لذلؾ ُوضعت المعتقدات::،،99المجتمع الفاسد )برستيد، 
ر فى شكؿ األسطورة والقصة والمحاورات، بؿ ويعكس ذلؾ أيضًا الشع ،واألخبلؽ

الغنائى واألناشيد، وجميعيا تعكس التجارب والحوادث باعتبارىا حقائؽ واقعية 
 ،وجرافيات، أى نصوص أدبيةنوموجودات إجتماعية وثقافية. وبناء عمى ذلؾ فيى إث

جتماعى لممجتمع المصرى القديـ. ىكذا ال اللواقع الثقافى وااتمثيؿ  ،محققة إلى حد ما
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إال إذا عرفنا أواًل وقبؿ كؿ  ،ور مصر القديمةيمكف أف نعى الفف واألدب فى عص
ؿ بمقتضاىا. ىكذا تميز األدب المصرى القديـ تمؾ الرؤى التى ُبنى عمييا، وتشك   ،شئ

نوجرافية. وقد ُعرفت فى عصور حديثة فى فرنسا بواقعية األدب، وبصفة ثبالواقعية اإل
اإلشارات والرموز والعواطؼ  عامة النزعة الطبيعية. وتفتقد كمية النزعة الفردية، إذ إف

ُتجسد رؤية المصرى القديـ لمكوف والمجتمع  ،التى لجأ إلييا المؤلؼ ،والكممات
واإلنساف، فيى ليست خبرة ورؤية شخصية فردية عمى اإلطبلؽ. يضاؼ إلى ذلؾ أف 

 الرمزية كانت ُتشكؿ نسيج ىذا الفكر. 
 

بقيمتو األخبلقية الدينية. ولـ وأدب المصرييف يتميز بنظرتيـ النفسية الثقافية، و  
يعرؼ الصراعات الواىية التى شغمت التراجيديا اليونانية. لقد تغنى بمشاعر الحب، 

إلى أعمى الدرجات، وامتدح المحبة والعدالة، فيى  اورفع االىتماـ بالوالديف ورعايتيم
سانية ناموس العالـ، الذى يرتكز عميو كؿ شئ. لقد ارتقى ىذا األدب الى مصاؼ اإلن

الحقة. فكاف يرى أف الحياة التى ىى منحة لنا، شئ نفيس جدًا ال يصح أف نعتدى 
عمييا أو نحتقرىا. إف أرؽ المشاعر التى أليمت ىذا األدب، ُتعبر عف أعمؽ ميولو، 

( وىذه الدراسة تقتصر ::8-8:9، 9: ،فومازالت حتى اآلف تسحر األلباب" )دوما
ًا مف فف األدب. نتناوؿ نوعيف أحدىما مف الغناء عمى الشعر الغنائى بإعتباره نوع
 الدينى، والثانى مف الغناء الدينوى. 

 
وبناء عمى ذلؾ، تنظر الدراسة إلى ىذه الكتابات األدبية مف منظور اإليكولوجيا  

الثقافية، إلى جانب اتجاىات أنثربولوجيا األدب. فتعرض اإليكولوجيا الدينية وعبلقتيا 
ى ألنيا األساس الذى ُبنى عميو الفف المصرى، وبالتالى األدب بالتنظيـ اإلجتماع

األدبية،  تالمصرى. فيى تتيح معرفة البنية الخفية والمضموف الجمالى لتمؾ الكتابا
 وبالتالى التعرؼ عمى رؤى المصرى القديـ لمكوف والمجتمع واإلنساف. 
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لتنظيـ اإلجتماعى، تمؾ يكولوجيا الدينية وااإلفقد كانت العبلقة وثيقة لمغاية بيف  
ؤى ر العبلقة التى تتمثؿ بكؿ وضوح فى التنظيـ السياسى. وتعكس ذلؾ وتمؾ ال

 بوضوح نظرية خمؽ الكوف المصرية.
 

 اإليكولوجية الدينية والتنظيم اإلجتماعى :
لقد وعى التفكير المصرى القديـ عف طريؽ التأمؿ حتمية وجود قوة تختفى وراء  

مقتو، وخمقت كؿ الكائنات . فكاف بتاح اإللو العظيـ الذى خمؽ ىذا الكوف، ىى التى خ
نفسو بنفسو . "وكاف فى كؿ صدر عمى ىيئة القمب، وعمى ىيئة المساف فى كؿ فـ 
عند جميع اآللية وجميع الناس وجميع الزواحؼ وجميع األحياء. عمى أف بتاح كاف 

نطؽ بأسماء  ذىاح "اليفكر ويأمر بكؿ شئ يرغب فيو" كانت جماعة اآللية فى فـ بت
خمؽ العالـ بواسطة قمبو )= الفكر( ولسانو )=الخمؽ  (،)(9،كؿ األشياء" )سميـ، 

 (.89بالنطؽ( )بوزنر، 
 

ؽ.ـ. نجد أف  9033وصيغت عقيدتو، وكاف مركزىا مدينة منؼ، وذلؾ حوالى  
بح ( وقد ُأتخذ إليا، وأص،08رع اإللو ىو إبُنو الذى خمؽ مف أجمو السماء )إرماف، 

ذ ُأتخذت الشمس رمزًا لتمؾ القوة إاإللو العظيـ، خالؽ العالـ، ومنبع الحياة والخير. 
ؽ.ـ. )عيد اخناتوف( أطمؽ  083،الخفية. فصيغت العقيدة الشمسية. ثـ فى عاـ 

عمييا آتوف )قرص الشمس(، وأصبح اإللو الخالؽ،وصيغت العقيدة اإلخناتونية 
 سيا بعد قروف عديدة مف ػوأصبح الشمس نف مع "رع"مجت آتوف التوحيدية، وقد أد

 ػػػػػػػػػػػػػػ
هذه  فقذذرة مذذن الوأيقذة أو ادلاذذريية ادلعتيذذة. وةعتذء اريليذذة بذذدت اخللذً. ولذذد دوثنذذة وذعراا.  ل ذذة ال تابذذة وزلتو ا ذذا  (1)

لذى القدمية مل ةدع رلاالا ألى وك عن أصلها العظذي  القذدمأل ألن ل ذة الوأيقذة  تذوى علذى مصذدلحات ةذدل ع
أهنا لدمية جداا. كمذا أن ادلذي    ذن لعذا عذن مولذن ةذاربى  ذدل بداهذة علذى أن ولوعذىف ال مي ذن إال ىف عهذد 

 اعتءهذذذا(. ولذذذد 1ذذذذ7أل 11ق.م )سذذذلي أل جذذذذ  0033ةأسذذذيأل األسذذذرة األوي علذذذى  ذذذد ادللذذذك ميعذذذا يذذذواي سذذذعة 
 (.  04قدمي )برستيدأل ص وأول حبث فلاتى وصل إليعا من العامل ال ألألدم ماريية ىف العامل ألبرستيد
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مشمس. وأف رع ىو إبنو الذى خمؽ مف ل، والخالؽ (،)الذى خمؽ نفسو بنفسوكونو اإللو 
(. وىذا أمر طبيعى بناء عؿ مبدأ إندماج إلييف أو أكثر ،08أجمو السماء. )إرماف، 

 معا، كما سوؼ يتبيف لنا فيما بعد.
 

مكف أف يتخذ ليا رموزًا. وقد وعى تفكير المصرى إلى أف خصائص ىذه القوة ي 
فكانت ىذه الرموز آدمية أو حيوانية أو طيورًا. ولعؿ أولئؾ المفكريف الحكماء 
المصرييف، الذيف كاف ىذا تفكيرىـ، قد رأوا أف تكوف تمؾ اآلدميات والحيوانات والطيور 
. رموزًا لتمؾ الخصائص اإلليية، لكى يمكف أف يدركيا الرجؿ العادى ليعييا ويرتبط بيا

إذ إف "اإللو إذا أراد أف ُيجسد نفسو لمبشر، فإنو  ،فصور اآللية ليست ىى اآللية
 (. :لى ما ليذا اإللو مف صفات" )إرماف، إيختار حيوانًا ترمز بعض صفاتو 

 
مرأة رشيقة صغيرة جالسة إوالمثاؿ عمى ذلؾ "ماعت". فقد ُصورت فى ىيئة  

 واعتبرتلمحقيقة والعدالة والصدؽ.  يد  تجس وتضع ريشة نعامة فوؽ رأسيا. وكانت رمز  
 ره فى ػيع عناصػش جمعايُ ، وت   . كانت تعنى توازف العالـ كمو""رع ابنة
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةعء األثن ودة التالية عن ذلك ب ل وضوح:( 1)
  الاالم عليكأل أمام هيئة اآلذلة األوائل ولد خلقته  بعد ظهورك كإلىفأل

 أل ا أ ها اجلاد الهى و ل جاد 
 ييعما مل ة ن الاماتأل ومل ة ن األرضأل

 بعدألقول ييعما مل ةصعد ادليا  ىف احل
 ك ييعما  ظهربمل   ن لك إذلاا  عج

 كأل فأثنة ثنتاك خعومألبمل   ن لك أباا  عج
 القادرألوخلقة لادرااأل

 .إثنك إثنتصبة والتاا على األرض ولة غعو ا ..
 إثنك ىف صورةك األرض الىت ةعلو 

 ( .26أل  1447أل لناس فى مصراآللهة وا)دوثنانأل 
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سو، وعدالة العبلقات فإنسجاـ وتماسؾ، بؿ كذلؾ المحافظة عمى المجتمع اإلنسانى ن
االجتماعية، والحياة الخمقية. ىكذا كانت "ماعت" كبل النظاميف الكونى واألخبلقى 
المذيف يعمبلف معًا فى جميع الظروؼ. وىذا تبعًا لرؤية المصرييف عف نظاـ الكوف 

نساف. فبل إنفصاؿ لمعالـ السماوى عف العالـ األرضى، أى التنظيـ االجتماعى، واال
 فيما وحدة عضوية مترابطة. 

 
ية مفيـو ك  م  يضاؼ إلى ما سبؽ أف "مف األفكار الحيوية عند المصرييف عف الم   

"ماعت" ... تتضمف الكممة تعبيرًا أسمى وابعد مف معنى العدالة القانونية أو الدقة 
ستخدـ لئلشارة إلى الدولة المثالية فى العالـ والمجتمع. وكانت عية. فقد كانت تُ الموضو 

. ورغـ أف وجود "ماعت" أبدى وخالد، فمجاؿ  اإللية "ماعت" تجسيدًا ليذا المفيـو
إلطار البد أف ُتمارس اعمميا فى عالـ البشر ميمة موكولة الى الممؾ، وىى فى ىذا 

تعتبر ُممثمة لقيـ معنوية طبيعية  .بمعنى آخرحدًا مف كبح جماح تعسؼ السمطة. 
وبناء عمى ذلؾ كاف  .(::، 9333رضيا الدولة" )تريجر، فلتى تبداًل مف القيود ا

"كاىف ماعت" ، وكاف يتكمـ بناء  ،الوزير، الذى ىو رئيس كافة المحاكـ فى مصر
الصدؽ (. وكاف رجاؿ الببلط الممكى ُيعظموف 9:8يا، فبل يكذب )بوزنر، حي  عمى و  

كثيرًا. إذ يقوؿ أحد أعبلميـ، وىو "آى" ىذه األنشودة القصيرة، وىو نص أدبى تتمثؿ 
 فيو كؿ المفاىيـ السابقة لئللية "ماعت" :

 إنو )أى الممؾ( أصؿ الصدؽ فى جسمى 
ف الذى أمقتو ىو الكذب   وا 
نى أعمـ أف "واف رع" )أخناتوف( يمرح فيو )الصدؽ(. )برست   (990د، يوا 
 

صيب ت تىانت "ماعت" قادرة عمى التحكـ فى الفوضى واإلضطرابات الىكذا ك 
النظاـ األرضى )التنظيـ االجتماعى( نتيجة لفقداف الفضيمة والعدالة اإلجتماعية مف 

 جانب أصحاب السمطة، أو بتعبير آخر فساد التنظيـ السياسى.
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ه الثعباف، )الذى كاف ُيجسد الشر(، ورمز  "أبوبيس"وفى مقابؿ "ماعت" كاف ىناؾ  
، والذى كاف يتحد مع "الذى كاف ُيتخذ صورة "خنزير أسود "ست"عدو "رع"، وكذلؾ 

إلو الشر، ويمثؿ الظبلـ والغدر، وىو سئ السمعة، شديد  "ست". كاف "أبوبيس"
الغضب والغدر، رمز القوى العدائية والعواصؼ، فكاف إلو الببلد األجنبية )األعداء(. 

 (. 91،، 9، )بوزنر شيطانًا رجيماً  روىكذا صا
 

والبد أف يكوف كذلؾ ألف مف أدوار اإللو رع أو أتوف حماية مصر والدفاع عنيا.  
يعنى ىذا كمو، أف المصرى القديـ قد أدرؾ بوجو عاـ ووعى وعيُا عميقًا الثنائية التى 
تكمف فى العالـ الطبيعى بعناصره المختمفة، وىى تقابؿ ثنائى، مثاؿ ذلؾ : السماء ػ 

رض، الصحراء ػ الوادى، النيار ػ الميؿ، الخير ػ الشر، وىكذا . وكانت ىذه الثنائية األ
مبدءًا إرتكز عميو الفكر المصرى القديـ. وفى الوقت ذاتو، أدرؾ بوعى عميؽ كذلؾ، 

صار فى نظره وحدة فأف ىذه الثنائية وحدة متوازنة. فالتوازف قائـ فى ىذا العالـ، 
األساطير، مثؿ أسطورة أوزيريس، إذ إنيا تتضمف  عضوية كبرى. وتعبر عف ذلؾ

ثنائيات، وفى الوقت ذاتو ثنائية فى مقابؿ ثنائية أخرى لتعبر عف دالالت معينة، داللة 
 دينية أخبلقية، وأخرى اجتماعية وثالثة سياسية. مثاؿ ذلؾ :

 
 الخير ػ الشر

 اخواف أوزيريس ػ ست
 حورس ػ ست
 االبف ػ العـ

 
شعرت المصرى القديـ بوجود اإللو. يعنى أمظاىر الطبيعة أوؿ ما ىكذا "كانت 

نو رأى العالـ الذى يحيط بو يعمؿ بعقؿ، فاستخمص مف ذلؾ أنو مخموؽ، أىذا، 
(. وقد اعتبره "إليا قوميًا" .إذ كاف 81ومحمى بعقؿ عظيـ محيط بكؿ شئ" )برستيد، 

عمييا، وحمايتيا مف دور ىذا اإللو العظيـ اإلشراؼ عمى شئوف مصر، وسيادتو 
أعدائيا، والمتصرؼ والحاكـ العظيـ عمى األمة المصرية. فقد كاف حميفًا لمممؾ، 

] 
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وحاميًا لو. تقوؿ "متوف األىراـ" عنو : "إنو ُيمكف لو مصر العميا، وُيمكف لو مصر 
 ،السفمى، وييدـ لو معاقؿ آسيا، وُيخضع لو كؿ الناس الذيف سواىـ بأصابعو. )برستيد

فقد رأى المصرى القديـ أف عمؿ "رع" أصبح بالضرورة ميداف الحياة  (.01-08
البشرية والشئوف القومية. فمـ تُقتصر سيادتو والتصاقو الشديد بالتنظيـ السياسى 
المصرى فحسب. وكانت توجد آلية محمية فى أقاليـ مصر. ورغـ ىذه الخصوصية 

"رع". لذلؾ اعتبر "ممؾ كؿ  اإلليية اإلقميمية، كانت ىذه اآللية جميعيا تندمج مع
وكاف عالـ اآللية ىذا عمى اتصاؿ وثيؽ بشئوف األمة القومية والسياسية  اآللية".

ككؿ، وعمى مستوى األقاليـ. وكاف اإللو فى نظر أتباعو، مف زمف بعيد، ممكًا فاضبًل 
بالمعنى االجتماعى. ويريد منيـ أف يعيشوا أيضًا عيشة فاضمة. ومف ثـ يجب أف 

ليى السماوى ومثمو. وال يتحقؽ ىذا إلالمجتمع اإلنسانى عمى صورة ىذا النظاـ ايكوف 
المجتمع إال إذا كانت الدولة ترتكز عمى مراعاة ىذا النظاـ السماوى. ومف ثـ كاف 

المصرى القديـ مترابطيف ومتفاعميف ومتسانديف فى نسيج واحد.  النظاماف فى نظر
يو الفكر مدقيؽ، عف مبدأ الثنائية الذى يرتكز عُيشكبلف وحدة، وىى ما ُتعبر، كمثاؿ 

المصرى القديـ، كما ُذكر فيما سبؽ ومف الواضح كذلؾ أف الديانة مف أقدـ العصور، 
لمتكيؼ عصور ما قبؿ التاريخ، تحتؿ مكاف الصدارة فى الفكر المصرى القديـ. وكاف 

نظاـ السياسى، بؿ أثر فى تشكيؿ النظاـ الدينى الذى كاف يستند اليو ال ىيكولوجاال
ؾ بقية النظـ اإلجتماعية، وأف تكوف جميعيا مترابطة فى وحدة عضوية، ىى لوكذ

البناء اإلجتماعى، ومحتواىا ثقافة المجتمع المصرى القديـ، التى كانت فى طبيعتيا 
ـ األوؿ. إذ كانت تقـو عمى ىذه الرؤى. فما دامت ىذه الرؤى اثقافة سياسية فى المق

لئلنساف المصرى، فيى إذف بالضرورة صادقة بالنسبة لو. وصارت  منطقية بالنسبة
هكذا رى. صبذلؾ مضموف وجوىر ىذه الثقافة، وبالتالى مضموف األدب والفف الم

 .كانت الطبيعة فى نظر المصرى القديم عالمًا ثقافيًا، وماديًا وروحياً 
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سرات وقد استمرت ىذه الرؤى طواؿ التاريخ المصرى القديـ منذ عصور األ 
رغـ األحداث والتحوالت  األولى دوف أف يطرأ عمييا تغير أساسى فى جوىرىا،

التاريخية التى تعرضت ليا الدولة المصرية. والمثاؿ األكثر أىمية لذلؾ، أف المذىب 
 83:،ػ  0333الشمسى )وىو ديانة رع( كاف البداية أثناء االتحاديف األوؿ والثانى )

توف بعد ذلؾ )وىى الشمس أد إلخناتوف، وىى عقيدة ؽ.ـ(، ثـ كانت عقيدة التوحي
توف قرص الشمس(. ومع ذلؾ كانت ىذه العقيدة تتضمف أكذلؾ حيث تعنى كممة 

العقيدة األولى "لرع" إلندماج اإللييف معًا كما ذكر فيما سبؽ. "كانت تمؾ الحركة 
لساف المفكريف  مقى الذى نودى بو عمىالتوحيدية اإلخناتونية ذروة التقدير لمنظاـ الخُ 

عظيمة مف القيـ  المصرييف الذيف عاشوا فى عيد األىراـ، وأسسوا مممكةالقدماء 
األخبلقية العالمية، التى تتمثؿ فى تمؾ الكممة الشاممة الجامعة "ماعت"، بؿ أف عقيدة 
آتوف "قد ابرزت فى الواقع النظاـ الُخمقى لمتعاليـ الشمسية القديمة فى شكؿ أوضح 

ؿ إسمو الممكى فى كؿ يو فى أى وقت كاف قبؿ إخناتوف .. فقد كاف ُيزي  مما كاف عم
آثار الدولة العظيمة بيذه الكممات : العائش عمى الصدؽ .. فكاف الممثؿ الرسمى 

ى عاصمة ممكو تؿ العمارنة "مقر م  مقى القومى العظيـ. وقد سُ والمعاضد لمنظاـ الخُ 
 (.،99-993الصدؽ" )ماعت(" )برستيد، 

 
الُخمقى  النظاـ ذا كاف "رع" ما يزاؿ فى جوىر تمؾ العقيدة التوحيدية، وبالتالىىك 

اإلدارى، كما كاف الحاؿ منذ ألفى سنة مضت. مع العمـ ، بأف سيادة اإللو "رع" كانت 
قوة عالمية،  أصبحتفى البداية فى حدود مصر )الوجو البحرى والوجو القبمى(، ثـ 

ضع كؿ الببلد والبشر لسمطتو وسيادتو. فقد امتدت ىذه إليًا عالميًا، تخ أنو أصبح أى
مبراطورية المصرية عمى يد تحتمس الثالث التى امتدت إلسيادة تبعًا المتداد وأتساع الا

"مف الجزر اإلغريقية، فسواحؿ آسيا الصغرى ومرتفعات أعالى نير الفرات شمااًل، 
 (.9:9)برستيد،  "إلى الشبلؿ الرابع لنير الينؿ جنوباً 
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لى إويرجع عدـ تعرض الرؤى التى يقـو عمييا الفكر المصرى القديـ لمتغير  
األسس التى ترتكز عمييا تمؾ الرؤى. أواًل : كانت الببلد مقسمة الى الوجييف القبمى 

الى أقاليـ. وكانت العناصر األساسية الطبيعية ثابتة إلى  انقسامياوالبحرى فضبًل عف 
 يرات الموسمية مثؿ الفيضاف.حد كبير، بغض النظر عف التغ

 
نظاـ الحكـ المماثؿ لحكـ اآللية، فكاف ىذا التماثؿ تأكيدًا وتدعيمًا ثانيًا : 

ماداـ مرتبطًا بالعقائد مف ناحية  ،لسمطاف الممؾ مف ناحية، واالستمرار عبر الزمف
أخرى. وعمى ىذا تحددت سياسات الحكومة التى بمقتضاىا تتبمور مياميا. ويتمثؿ 

كمو فى نص "التعاليـ إلى الوزير" الذى كاف ُيمقيو المموؾ عند تنصيب رئيس ىذا 
 وثيؽ بشئوف األمة السياسية. اتصاؿالوزراء. فقد كاف عالـ اآللية عمى 

 
حرص المصرى القديـ الشديد عمى التمسؾ بالعقائد والتقاليد. وكاف يحرص  ثالثًا:

 تعاليـ والحكـ ويحفظونيا.رىا مف اليالمعمموف عمى أف يكتبيا التبلميذ، وغ
 

 الشعور القوى لدى المصرييف بالتفوؽ المصرى. وأخيرًا :
 

 الشعر الغنائى:
وقد عرؼ المصريوف القدماء الغناء مف قديـ الزماف. "وكؿ مف الفبلح وصاحب  

تعيف فى عممو الشاؽ بغنائو المتواضع، حتى لقد كاف الغناء ُيعد جزءًا سالمينة، كاف ي
اؿ عند تمثيمو ما يريده، كاف ث  ى يقـو بو العامؿ. يدلنا عمى ذلؾ أف الم  مف العمؿ الذ

: (. والغناء نوعاف::9، 9الصورة الممثمة" )سميـ حسف، ج  ُيضيؼ األغنية إلى
األوؿ األغانى الدينية وترتبط بالديف ومجالسو ومشاىده وعند تقديـ القرابيف. والثانى، 

 األفراح والحب، وأغانى العماؿ.  األغانى الُدنيوية وتتصؿ بيا أغانى
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نصًا واحدًا مف األغانى الدينية، وىو "األنشودة الشمسية"  :ولً أوتتناوؿ الدراسة  
نصًا  وثانيًا:ؽ.ـ.(.  908،ػ  989،التى صيغت فى عيد إخناتوف )أمنحتب الرابع 

شودة مف األغانى الدنيوية، وىو أغنية الراعى المصرى القديـ . وقد ُأختيرت "األن
الشمسية" ليدفيف : األوؿ، وىو أنيا تتضمف فى جوىرىا معتقدات الديانة القديمة، 
ديانة "رع" عمى الرغـ مف االختبلؼ فى بعض أفكارىا. وأف األنشودة تؤكد السمطة 
والسيادة العالمية لئللو )اإللو العالمى لكؿ البشر واألقاليـ( بعد أف كاف إليًا قوميًا 

 يف الوجو البحرى والوجو القبمى(.مصريًا )إلو األرضي
 

أما اليدؼ الثانى، فإنيا نص يتضمف التمثيؿ الدقيؽ لرؤى العالـ والمجتمع  
واإلنساف، التى تتضمنيا الصفحات السابقة، والتى تدور حوؿ نشأة الكوف والعبلقة 
 الوثيقة بالتنظيـ السياسى واالجتماعى لممجتمع المصرى القديـ. نبدأ أواًل باألغانى

 واألناشيد الدينية.
 

 اوًل : األغانى الدينية : 
 أدوار اإلله األنشودة الشمسية
 إنؾ صانع مصور ألعضائؾ بنفسؾ

 ومصور دوف أف ُتصور .
 منقطع القريف فى صفاتو مفترؽ األبدية

 مرشد المبلييف إلى السبؿ
 وعندما تقمع فى عرض السماء ُيشاىدؾ كؿ البشر

 )رغـ أنؾ( فى ذىابؾ خفى عف أنظارىـ.
 سخاإنؾ تجتاز سياحة مقدارىا فر 

 الؼ ومبلييف المراتآلبؿ مئات ا
 وكؿ يـو تحتؾ )تحت سمطانؾ(

............ 
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 وكؿ الناس تنظر بواسطتؾ
 نت خالؽ الكؿ ومانحيـ قوتيـأ

 أنت أـ نافعة لبللية والبشر
 . ..وأنت صانع ُمجرب .

 الحفاظ عمى الصحة
 بشئوف البشر واالىتماـعاية الر 

 وراع شجاع يسوؽ ماشيتو
 وأنت ممجُؤىا ومانحيا قوتيا

...... ...... 

 الرعاية، واإلشراؼ عمى
 الشئوف السياسية

 ىو الذى يرى ما خمؽ.
 كؿ يـو .. أسرىوالسيد األحد الذى يأخذ جميع مف فى األراضى 

 د مف يمشوف عمييابصفتو واحدًا يشاى

 السمطة والسيادة
 العالمية
 

 (9:8)برستيد،                                          
 توف( تبزغ بجمالؾ فى افؽ السماءأنت )أ
 الذى كنت فى أزلية الحياة الحى نتأ

 فحينما كنت تطمع فى األفؽ الشرقى
 كنت تمؤل كؿ الببلد بجمالؾ 

 أنت جميؿ وعظيـ ومتؤللئ ومشرؽ فوؽ كؿ أرض
 أت "رع" .....  

 ػاء آتوفبيػ
 
 
 
 

 اندماج آتوف ورع، اإللو الواحد
عمى التنظيـ السياسى،  اإلشراؼ وأنت ُتوثقيـ )يعنى البشر( إلبنؾ المحبوب

 وتدعيـ السمطة والسيادة لمممؾ
 (،93)برستيد،                                                          

 ودتيف التاليتيف:صح الرؤى وأدوار مف األنشأفثـ بعد ذلؾ، ليس 
 :خمق اإلنسان  -3

 أنت خالؽ الجرثومة فى المرأة ..
 والذى يذرأ مف البذرة أناسيا

 وجاعؿ الولد يعيش فى بطف أمو
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 وميدءًا إياُه حتى ال يبكى
 ُمرضعًا إياُه حتى فى الرحـ .

 فس حتى تحفظ الحياة عمى كؿ إنساف خمقتونطى العوأنت مُ 
 فى يـو والدتو . وحينما ينزُؿ مف الرحـ )أمو(

 فأنت تفتح فمُو كمية
 وتمنحو ضرورات الحياة

 (930ػ  939برستيد، )
 الخمق العالمى، والسيطرة العالمية  -1

 ما أكثر تعدد أعمالؾ 
 إنيا عمى الناس خافية

 اإللو األحد . أييايا 
 آخرإلو الذى ال يوجد بجانبو 

 لقد خمقت األرض حسب رغبتؾ
 شئ غيرؾ(وحينما كنت وحيدًا )ال 

 خمقت الناس وجميع الماشية والغزالف،
 األرض وجميع ما عمى

......... 
 وفى األقطار العالمية سوريا،

 وكوشى وأرض مصر
 فانؾ تضع كؿ إنساف فى موضعو

 وكؿ إنساف لديو قوتو، وتمدىـ بحاجاتيـ ..
 وأيامو معدودات 

 واأللسنة فى الكبلـ مختمفة
 وكذلؾ تختمؼ أشكاليـ وجمودىـ،

 األجانب مختمفيف." ألنؾ تخمؽُ 
 (938، 930)برستيد، 
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 ثانيًا : األغانى الدنيوية )مثال عن الخطاب الشعبى( :
يتميز ىذا الشعر الغنائى بتنوع أجناسو األدبية مثؿ اليجاء، والفكاىة، والغزؿ  

عد ىذه األغانى مثااًل وبخاصة الغزؿ الصريح. وكانت األغانى ساذجة فى تركيبيا. وتُ 
وبخاصة األغنية الشعبية. والمثاؿ عمى  ،يبًا عف تمثيؿ الواقع الثقافى اإلجتماعىط

 . أغانى العمال، وىى أغنية مف "أغنية الراعى المصرى القديم"ذلؾ 
 الراعى فى الماء ........
 فى رفقة األسماؾ .........

 يتحدث مع السمؾ البياض ......
 ويحيى أسماؾ أبو منقار

 اييا الغرب ... !
 أيف الراعى

 الراعى ذىب إلى الغرب
 (03)بوزنر،             
 

نما ى  كبلـ ال  وواضح أف ىذا الكبلـ ليس لو معنى، فيو ال يقـو عمى منطؽ، وا 
معقوؿ. كيؼ يعيش إنساف فى المياه )النيؿ( مع األسماؾ، يتحدث مع نوع منيا ػ 

األخرى التى تعيش فى  البياض، ويحيى نوعًا آخرػ أبو منقار، ويتغاضى عف األنواع
نير النيؿ . صورة فنية شعبية غير واقعية وغير منطقية، يمكف أف أسمييا، حسب 

 (.99، 88:، ،)الحكيـ "الالواقعية الشعبية الفكرية"تعبير توفيؽ الحكيـ: 
 

ؽ.ـ( عندما يبذروف  93:ػ9033كاف أجدادنا الفبلحوف فى الدولة القديمة ) 
ف النعاج والكباش مى يتركيا الفيضاف، يتركوف قطعانيـ الحب فى األرض الطينية الت

. فيمسؾ الفبلح ببعض الحب أماـ الكبش قائد القطيع، فيتبعو ىو بأقدامياتدوسيا 
وأفراد قطيعو. وىكذا يذىب ويجئ القطيع فوؽ الحقؿ حتى تغرس أقدامو الصغيرة 
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شتغاليـ بذلؾ كانوا (. وفى أثناء ا،0، رنز الحبوب فى الطيف كى ال تأكميا الطيور )بو 
(. ولعميـ يغنونيا كذلؾ فيما قبؿ 999، 9،/ ج 099، 9يغنوف ىذه األغنية )سميـ، ج

الدولة القديمة. وبناء عمى ذلؾ يمكف القوؿ أف "البلواقعية الشعبية الفكرية" كانت منذ 
 . انتباىناالماضى البعيد خاصية تميز األدب الشعبى المصرى، وىو ما يثير 

 
ية تتضمف رؤية شعبية، تتضمف بعض عناصر الثقافة الشعبية، خاصة ىذه األغن 

(، بؿ وكذلؾ تتضمف 03وأنيا "كانت ُتردد أصداء أسطورة شعبية قديمة" )بوزنر، 
 مى، فى تركيب فنى أدبى وشعبى.سعناصر مف األدب غير الشعبى، أى األدب الر 

 
بدو األغنية عبثًا )ال والعبلقة بيف ىذه العناصر عبلقة العقمية عمى اإلطبلؽ. فت 

فبلبد مف قصد.  معقوؿ وال منطقى(. ومع ذلؾ، البد أف يكوف لممبدع الشعبى غرض،
. وبالطبع األفكار الكامنة الخفية فى األغنية الشعبيةية، أى ػنػىذا القصد ىو الب

 ؛قصدليكشؼ النظر فى األغنية وتركيبيا فى ضوء واقع الحياة االجتماعية عف ىذا ا
جتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية. إلع بمختمؼ أبعاده الثقافية واىذا الواق

فالعبلقة إذف بيف ىذا الواقع والبلمعقوؿ وثيقة فى أغنية "الراعى المصرى القديـ". ومف 
 ثـ ننظر إلى ىذا الواقع الثقافى.

 
تعددت أساطير الخميقة التى كانت ضرورية فى مصر القديمة لتعريؼ نشأة  

المصرية، وذلؾ تبعًا لتعدد األقاليـ فى الوادى، وبخاصة قبؿ وحدة الوجييف الكوف 
نو رغـ االختبلؼ بيف ىذه األساطير، فيى ترتكز عمى االبحرى والقبمى. ومع ذلؾ، ف

ف ىناؾ فكرة بالغة القدـ رسخت فى أذىاف المصرييف القدماء، وىى إإذ  ،فكرة أساسية
الحية قد خرجت مف جوؼ الماء. فقد كانت  اتييا مف الكائنمأف األرض نفسيا وما ع

ر، وعندما ينحسر ئمياه الفيضاف فى كؿ عاـ تغمر مصر كميا، وتحوؿ القرى الى جزا
ماء الفيضاف، تظير األرض فى صورة مرتفعات طينية. "والتؿ البارز مف المياه ىو 
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ُب الخميقة صورة الخميقة الموجودة غالبًا فى األساطير المصرية .. وقد استقر فوقو ر 
 (.91-98، رنز )بو  وخميقتو."

 
ىكذا كاف النيؿ وفيضانو مصدر معتقدات أساسية وجوىرية فى الديانة المصرية،  

. فمـ يكف مجرى بى"ـغـ"ج  لو ُيدعى إكما يتبيف لنا ذلؾ. وقد شاع رأى خاطئ أف النيؿ 
نما كاف روح الن النابعة مف  ؿ وجوىره الحراكى. كاف ىو فيضاف المياهيمياه ُمؤلو، وا 

وف"، أى رقعة المياه البدائية المترامية األطراؼ، التى ُأقصيت عند الخميقة، إلى حافة ن"
العالـ، والتى كاف نيرىا ىو المجرى الدائـ واىب الحياة. وكاف الفيضاف ىو مجئ 
حعبى .. )ومع ذلؾ( نجد إلتباسًا بينو وبيف أوزيريس، الجسـ الكونى الذى ُتسبب 

رتفاع المياه فى النيؿ .. فكاف حعبى اإللو المائى لمفيضاف المرتفع ىو رطوبة جسمو ا
ضامف الحياة كميا، أبو اآللية .. وسيد األسماؾ.. كما تقوؿ التراتيؿ والصموات. 

 ( .908، زنر)بو 
 

وكاف اإللو يؤدى وظيفة واحدة، أو عدة وظائؼ، يشترؾ معو فييا فى أدائيا إلو  
لو وآخر أو أكثر، الذى فرض إندماج أو االتحاد بيف آخر، أو عدة آلية. ىذا اإل

التواصؿ الدينى عبر العصور حتى ظيور المسيحية، ىو خاصية مصرية ُتعبر عف 
التعدد أو الكثرة فى الكؿ الواحد، أو بتعبير آخر، ُتعبر عف الخصوصيات الثقافية 

ذلؾ الزماف، تمؾ  لية المحميوف ػ وكذلؾ العناصر الفنية( فىآل)المعتقدات الدينية ػ ا
الخصوصيات الثقافية التى ترتبط بالمحمية مف ناحية، وُتعبر عف الثقافة الكمية، أى 
ثقافة المجتمع المصرى مف ناحية أخرى. يضاؼ إلى ذلؾ أف ىذا االندماج الدينى 
الفنى بكؿ أجناسو يعبر عف مدى التكامؿ الذى كانت عميو الثقافة المصرية. فالعبلقة 

يريس وحعبى. إذ إف كمييما ز وزيريس ورع"، مثؿ تمؾ العبلقة بيف أو أيف "إذف وثيقة ب
كانا يعتبراف شخصية إليية واحدة، عمى الرغـ مف التناقض بينيما الذى ال يمكف 

يريس قد تحوؿ إلى ز التوفيؽ بينيما. فأحدىما "رع" إلو شمس سماوى، بينما اآلخر أو 
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ىكذا إلو الحياة أصبح تو عمى يد ست، و إلو لمموتى يـو إعادتو إلى الحياة، بعد وفا
ديانة الشمس فيما يختص بالحياة بعد  استأصؿوبذلؾ  ،األخرى، وضامف البعث لمبشر

الموت، وحكـ العالـ السفمى. "كانت المعتقدات الدينية موحدة فى أذىاف المصرييف ... 
فى إلو كاف ىناؾ ميؿ، منذ أقدـ العصور، إلى إدماج جميع وظائؼ إلييف أو ثبلثة 

التوحيد المصرى موجود دائمًا مع تعدد اآللية ... )كانت  لوواحد .. )مثؿ حاتحور(. إ
ىناؾ( أدلة عمى وجود إلو واحد .. ىو اإللو األوحد والروح الجماعية الذى تتحدث 
عنو النصوص .. يسيطر عمى جميع المناطؽ الجغرافية لمعالـ كمو، ويتعيد جميع 

عمى الكائنات الحية بقوة متعادلة، كما يحكـ عمى حياة الظواىر الطبيعية، ويحكـ 
ريس سيده دائمًا .. زيالبشر اليومية وعمى مصير المموؾ، وعمى المستقبؿ الذى كاف أو 

 (. 88-89)بوزنر، 
 

وكاف أوزيريس اإللو الممثؿ لخصب األرض والنباتات.. إلو األرض ورب الزروع  
لبربرية، وجعؿ أبناءه يعرفوف ثمرات .. رفع الشعب المصرى مف حالتو البائسة ا

نشر يلية. وبعد ذلؾ زرع األرض كميا لاآلاألرض، ومنحيـ قوانيف وعمميـ أف يحترموا 
فييا الحضارة .. أنو أعطى الحضارة لمبشر. "وعندما أعيد الى الحياة بعد مقتمو مف 

ىكذا  (.89ػ  89، رنز أخيو ست، أصبح إلو الحياة األخرى، وضامف البعث لمبشر )بو 
ريس المعمـ الراعى لممصرييف سواء كاف فى الحياة األرضية أـ فى الحياة زيكاف أو 

 السفمى فى العالـ اآلخر.
 

ذا نظرنا إلى رحمة سفينة الشمس اليومية، يمكننا أف نتعرؼ عمى معتقدات   وا 
أخرى. فقد أوحت رحمة الشمس اليومية خبلؿ السماء المصرية باألساطير التى 

فى الشمس. وكاف "رع" اإللو العظيـ رب السماء يحكـ العالـ مف قاربو أدمجت "رع" 
ىذا. وأف ىناؾ ثعبانًا يمتؼ حوؿ قرص الشمس الذى يحممو اإللو عمى رأسو. ىذا 

، رنز الرحمة. )بو  الثعباف ىو الخادـ الخطير الذى يحرؽ أعداءه بأنفاسو النارية أثناء
رؾ أوزيريس فى أداء وظائفو فى بالطبع يشا "رع"(. وكاف ،9-:،، إرماف، ،8،
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ندماجيما معًا. وتبدأ اليالعالـ السفمى، وىو تعب حمة عند شروؽ ر ر عف إتحادىما وا 
الشمس عمى الشاطئ الشرقى البعيد، حيث يركب "رع" سفينتو النيارية التى تبحر بو 

يؿ عبر السماء حتى السماء إلى الغرب. بعد ذلؾ ينتقؿ مف سفينة النيار إلى سفينة الم
وأف لمعالـ السفمى، الذى يسكنو  ،التى تعبر بو العالـ السفمى حتى شروقو مرة أخرى

 الموتى، سماء سفميًا، وكذلؾ نيرًا عظيمًا تجتازه السفينة.
 

 األسماؾة. فمعظـ ي، فقد كانت ىناؾ اعتقادات محم(،)وفيما يتعمؽ باألسماؾ 
 إلوب، وثعباف السمؾ (9)نيت" باآلليةكانت مقدسة بطريقة ما. فكاف األروص مقدسًا 

قوا عمييا رئيسة وكاف سكاف منديس يعتبروف أنثى الدلفيف حاميتيـ، "وأطم يس.ىميوبول
، تمؾ ء. ويتردد فى األساطير، "أف أولئؾ الذيف يعيشوف فى المااألسماؾ جميعًا"

تحت النيؿ األخضر، كانت تقـو  تتألؽالمخموقات الصامتة الغريبة المختفية، ولكنيا 
، فى الخميج  بدور فى الدراما الوحشية )أى رحمة سفينة الشمس اليومية(. فكؿ يـو

 ،  طى ذات زعانؼ بحافات حمراءػمكة البمػالواقع عند نياية الدنيا ُتغير س
 ػػػػػػػػػػػػػػ

ك ال ذبوط األمساك ادلصر ة الىت مازالة فىميا  العيلأل وهى أعبان الاذمكأل والبذورى والبلدذىأل وأثنذواع عائلذة أمسذا (1)
)أو الالطذذذذألأل أبذذذذو بذذذذوزأل أبذذذذو معقذذذذارأل ومسذذذذك البيذذذذاضأل كلذذذذ  العيذذذذل ال ذذذذر ر باسذذذذعاثنىف  لذذذذى ال ذذذذ  يواألروص الع

أل ثنرز ة مذذن اجللذذد.  )بذذو بذذال ذذ مةأل ومس ذذة الته اذذة الذذىت اذذهل بدعهذذا بذذاذلواتأل فتعذذوم وبدعهذذا إي أعلذذى كأهنذذا لر 
00 . ) 

ف اثنذذة  أل أل(أل ذلذذا أوذذ ال ووظذذائن عد ذذدة متعوعذذة ثنيذذة هذذى ربذذة لدميذذة جذذدااأل ومذذن مد عذذة صذذا احلجذذر )سذذا (6)
أيياثناا ربة خالقة عدمية اجلعألأل وادليا  األوي الىت جذاتت إي الوجذود أوالاأل والذىت ثن ذأ معهذا كذل كذائنأل وهذى أم 

وأيياثنذذاا  ألخذرأل وكذاثنوا  قرثنوهنذا أيياثنذاا بالتماذاح سذوبكآلال ذمأل.. وكاثنذة طقذوس عباد ذا  تلذن مذن م ذذان 
أل رثنز   )بذذو أيعذذا.ها اإلغر ذذً بأهذاعذذة وذذهر ا بعذذوع خذذاص معذذه األسذذرة الاادسذذة والع ذذر ن ووذذببذذأوز ر أل. ولذذد 

 (. 000ذ006

"أبجو" )أو ابدو( الزرقاء بموف الفيروز، )ُتغير( شكمييما بطريقة ما، وتعمبلف وسمكة 
(. 90نر، ز مرشدتيف لسفينة رع. فتعمناف عف مجئ العمبلؽ المتوحش "أبو بيس" . )بو 
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شمس كؿ لحيـ. كاف ُييدد نظاـ الكوف بأف ُيياجـ سفينة اجف الجنى عمبلؽ ال، "الثعبا
كانت تصاحب  .(9ـ باستمرار كما ُيولد باستمرار )بوزنر، صباح وكؿ مساء، وُييز  

ُتسارع بتبميغ أصحاب السفينة بدنو أبوبيس. ولـ يكف  ىاتاف السمكتاف السفينة لكى
نما كاف ىناؾ  الثعباف العدو خروف يحاولوف القضاء عمى السفينة آأعداء الوحيد، وا 

تمائـ مف الخزؼ بشكؿ سمؾ البمطى لتجمب  صنعبمف عمييا. "وىكذا كثيرًا ما كانت تُ 
الحظ الحسف. "ووفقًا ألسطورة أوزيريس، "اقتسـ سمؾ البربوص وكمب النيؿ وأبو منقار 

 (.98-90زنر، بعد قتمو تبعًا ألسطورتو" )بو  يسيما بينيـ، عضو الرجولة مف أوزير ف
 

اإللو رع "فأصبح أوزيريس روحًا مزدوجة مع  فى يريسوز وقد أدمجت األساطير أ 
ثناف" مظيريف لنفس الروح اإلليية العظمى. إذف فمـ يتعارضا بعد، إلوأعتبر "ا ،رع""

خر. فقد أعتبر أوزيريس صورة لشمس الميؿ عندما آلح كؿ منيما مكمبًل لأصببؿ 
 (.،8،ػ  83،، 89ػ  89موتى، العالـ السفمى. )بوزنر، فى عالـ ال أقدامورسخت 

 
ىكذا، فإف عالـ الطبيعة، العالـ الثقافى، المادى الروحى، ُيتيح لنا الكشؼ عف  

صرى القديـ. تتكشؼ البنية مبنية ىذا التركيب األدبى الشعبى: أغنية الراعى ال
صية إليية متعددة المنطقية المعقولة المختفية وراء البلمعقوؿ. فأوزيريس ذو شخ

، "رع"رض مف أدوار ألوىية. أوزيريس ىو حعبى، وىو اإللو فالسمات األلوىية وما ت
(، فيو 19،رمزية )نشمت( الموجودة فى معابده )إيرماف، لولو سفينتو الخاصة ا

 ،يرعاىـ فى الحياة السفمى األخرى ذىالراعى الُمعمـ الذى أعطى الحضارة لمبشر، وال
إذف يمكف أف ُتصاغ األغنية فى التركيب األدبى عمى النحو التالى،  ويبشرىـ بالبعث.

ى فى الماء ىو أوزيريس، المتحدث علكى تبدو البنية المعقولة المنطقية بجبلء. فالرا
معو حعبى فيضاف المياه، الممثؿ لخصوبة األرض والنباتات. وفى رفقة األسماؾ، 

سماؾ أبومنقار، فيى تحمؿ بعضًا حراس سفينتو. يتحدث مع السمؾ البياض، ويحيى أ
أيف ذاىب الراعى.  منو )جزءًا مف عضو رجولة أوزيريس(، واألسماؾ تنادى إلى
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يعيد  تو النيارية لكىر زيريس يتجو إلى الغرب بعد دو و اإلجابة الراعى "رع" المتحد مع أ
افى، دورتو الميمية. إف أغنية "الراعى المصرى القديـ" مثاؿ نموذجى لذلؾ العالـ الثق

 المادى الروحى: الطبيعة.
 

ىكذا، كانت الطبيعة فى مصر القديمة عالـ ثقافى، فيى عالـ مادى روحى،  
يتحرؾ فيو المصريوف القدماء عمى ىذا النحو، يتعامموف معو ويعيشوف، ويتكيفوف 

والمعتقدات. فكانت الطبيعة والثقافة  واالتجاىاتعمى أساس ىذه الرؤية: نسؽ القيـ 
امًا. وكانت الوحدة والتماسؾ والنظاـ فى مواجية الفوضى ىو الموضوع متصميف تم

رى، ويتكرر بصور مختمفة فى ىذا الفكر. صاألساسى الذى كاف يشغؿ الفكر الم
وكاف كثيرًا ما يعبر عنو بالرموز. فقد كانت الرمزية تشكؿ نسيج ىذا الفكر. وتعنى 

لحياة أو المعيشة لدى أفراد المجتمع، الثقافة "التقاليد المكتسبة اجتماعيًا وأساليب ا
 وتشمؿ األساليب النمطية المتكررة لمتفكير والشعور والفعؿ )بمعنى السموؾ(.

 
 

*      *      *      * 
 

شرنا إلى العبلقة الوثيقة القائمة بيف الخطاب الرسمى )خطاب الدولة أ لقد 
لثقافة الشعبية(، والمثاؿ وكتابات الحكماء والمفكريف المبدعيف( والخطاب الشعبى )ا

. فعمى الرغـ مف ضياع الكثير مف التراث صرى القديـ"معمى ذلؾ "أغنية الراعى ال
ف األناشيد واألغانى الدينية، وىى مكوف رئيسى إالشعبى ألف غالبيتو كاف شفاىيا، ف

الدينية،  واالحتفاالتمف مكونات الخطاب الرسمى، التى كانت ُتغنى فى المناسبات 
مكية التى معف تمؾ العبلقة بكؿ وضوح، وبخاصة تمؾ المعتقدات عف اآلخرة التكشؼ 

كانت منتشرة بيف الشعب، وتتوفر نصوص كثيرة عنيا )أنظر فى ذلؾ برستيد، الفصؿ 
 .فالخطابان مندمجان معًا إلى حد كبير(. 9،
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سمة أساسية مف سمات شخصية مصر فى الوثيقة أو العبلقة  ،االندماجإف ىذا  
بيف  االنفصاؿالزماف، بؿ يمكف القوؿ أنيا سمتيا فى كؿ عصر ينعدـ فيو  ذلؾ

وبخاصة كتابات المفكريف والفنانيف المبدعيف، إذ أنيـ  ،الخطابيف. فالخطاب الرسمى
البد وأف  ،مصرى والتراث المصرىلالعقوؿ الحرة التى ال تُبدع إال ألنيا ترتبط بالواقع ا

أحد مكوناتيا الرئيسية، خاصة  بية، الذى ُيشكؿ التراثتبع إبداعاتو مف الثقافة الشعن
إذا وضع المبدع العبلقة الجدلية القائمة بيف ىذه الثقافة الشعبية وظروؼ العصر مع 
التركيز عمى التراث أواًل وأخيرًا. ويعكس األدب المصرى القديـ ىذا كمو، وبخاصة 

وماداـ األمر  .ف الحكماءـ أمنموبى وآنى وأمنحوتب وخيتى وغيرىـ ميكتابات وتعال
كذلؾ، فبلبد وأف يكوف اإلنتماء الى مصر عمى درجة عالية مف القوة، ألنو يرتكز فى 

فة الرسمية وتزداد قوة الثقافية االجتماعية، التى ترتكز عمى الثقا يويةاألصؿ عمى ال
ية فى ذا كانت الثقافة الرسمية عمى ىذا النحو، أى مندمجة مع الثقافة الشعبإوتدعيمًا 

 نسيج واحد. وىذا ما يؤكد ما ُذكر فيما سبؽ عف أف الثقافة ىى ثقافة سياسية.
 

ىكذا كاف فف األدب يؤدى وظيفتو االجتماعية. كاف التماسؾ االجتماعى الذى  
تعكسو وحدة الوطف المصرى طواؿ التاريخ عمى درجة عالية مف القوة. وكانت مصر 

القوى الذى كاف لدى المصرييف بالتفوؽ أكثر تقدمًا وعظمة. يعكس ذلؾ الشعور 
 المصرى، فضبًل عف الحرص الشديد عمى التمسؾ بالعقائد والتقاليد.
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