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تمهيد:
اىتم المصريون القدماء برعاية موتاىم بالحفاظ عمى الجثة من التمف وبإقامة الطقوس الجنائزية التي تضمن
لممتوفي مرو اًر آمناً بالعالم اآلخر ،كما أقاموا مقابر لحماية جثامين الموتى والحفاظ عمى كل ما يودع بالمقبرة من ذخائر
ونفائس.
ومع البدايات األولي لتوحيد القطرين بمصر القديمة  ،وظيور مممكة موحدة  ،بدأ إرساء تقاليد ومالمح واضحة
لممقبرة  ،فبعد أن بدأت من حفرة في األرض ترقد فييا الجثة عمى ىيئة القرفصاء  ،تطورت أشكاليا وأصبحت أكثر تعقيداً
خالل فترات ال تاريخ المصري القديم  ،خاصة مقابر المموك والتي ميزىا الفنانون عن مقابر النبالء وكبار رجال الدولة ،
كما حرصوا عمي االبتكار والتجديد في شكميا من فترة ألخري ،وقد استفاد المعماريون من التجارب السابقة في كل عصر،
فبعد أن عاصروا سرقة محتويات اليرم بالدولة القديمة ،واكتشفوا أن الممرات المعقدة بمقابر الدولة الوسطي لم تستطع
حماية جثمان الممك وما بالمقبرة من أثاث جنائزي  ،ليذا اتجيوا في الدولة الحديثة إلي نقر المقابر في صخر الجبل بوادي
المموك وراء ىضاب طيبة الغربية ،وىي منطقة قاحمة جدباء ،ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بفصل المعبد الجنائزي عن المقبرة
حتى ال يعرف طريقيا المصوص.
كل ىذه األحداث دفعت بالباحث لدراسة مراحل تطور شكل المقبرة الممكية من بداية األسرة الثالثة إلى عصر
الممك تحتمس األول باألسرة الثامنة عشرة  ،وىي الفترة التي تحوي بين طياتيا المحطات الرئيسية لتطور شكل المقبرة
الممكية في مصر القديمة والتي يقسميا إريك ىورنونج إلي أربع مراحل رئيسية (ىورنونج ،2002 ،صفحة  ، )00وقد
حرص المعماريون في ىذه المراحل أن تكون المقبرة الممكية متميزة بوضوح عن كل المقابر األخرى في الشكل والحجم
والموقع .

Abstract:
Ancient Egypt is known for its to restore life and give immortality to the dead owner. Tomb
in ancient Egypt was one of the most influential civilizations and designed to reflecte their
religious function. Tomb was sacred for controlling the chaotic, evil forces in the universe
that sought to undermine universal order. Throughout history, Architectural Tomb developed
a vast array of diverse structures, great architectural monuments, The built starting with
shallow graves and bodies buried in a fetal position. The ancient Egyptian Tomb architecture
style of kings was significance than Nobles and courtiers. Tomb robbing Early Dynastic
Period was recognized as a serious problem. Whereas its constructed in pyramid complex and
the chambers and hallways of the tomb filled with debris, to prevent theft, but even so, the
tomb was broken into and looted; even the king’s mummy was taken. This what make
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architecture in New Kingdom of Egypt commissioned a special village to be constructed near
Thebes with easy access to a new royal necropolis, which would be more secure. This new
burial place is known today as the Valley of the Kings
By these great stages we start to analyze The Devolpment Stages of Royal Tomb Structure in
Ancient Egypt From the old kingdom to first Tuthmosis in New Kngdom which includes the
main stage of development in ancient Egyptian royal tomb.

مشكمة البحث:
تشيد مناطق مصر المختمفة زخماً شديداً من حيث اآلثار المصرية القديمة المرتبطة بالجانب الجنائزي  ،خاصة
المقابر الممكية  ،وقد تنوعت تم ك المقابر في أشكاليا وأحجاميا ما بين حفرة بسيطة في رمال الصحراء أو مصطبة  ،ومنيا
ما ىو عمي الييئة اليرمية  ،أو مقابر تم نحتيا بالصخر في الجبال أو تحت سطح األرض  ،ومع ما كان لممقبرة الممكية
في مصر القديمة من أىمية في حفظ الجثة تمييداً لالنتقال إلي العالم اآلخر أو لمتحول لنجم في السماء أو لمرافقة اإللو
رع في العالم اآلخر  ،ال نجد بالمكتبة العربية ما يكفي من الدراسات الفنية التي تغطي مراحل تطور شكل المقبرة الممكية ،
من الدولة القديمة إلى عصر الممك تحتمس األول بالدولة الحديثة .

أهداف البحث:
ييدف ىذا البحث لد ارسة مراحل تطور شكل المقبرة الممكية من الدولة القديمة إلى عصر الممك تحتمس األول
بالدولة الحديثة ،وذلك بالقراءة الفنية التحميمية ألىم الشواىد والنماذج التي تعبر عن تمك المراحل.
حدود البحث :يشتمل البحث عمي.

حدود مكانية :مصر القديمة.

حدود زمانية :من بداية الدولة القديمة إلى عصر الممك تحتمس األول بالدولة الحديثة.
منهج البحث :يتبع الباحث المنيج (تاريخي – وصفي – تحميمي).

اإلطار النظري:
اىتم المصريون القدماء منذ فجر التاريخ بإنشاء المقابر لدفن موتاىم  ،وقد كانت أقدم المقابر في مصر القديمة
عبارة عن حفرة مستديرة أو بيضاوية  ،ثم أصبحت تقام بعد ذلك بتخطيط مستطيل الشكل  ،تتكون من غرفة واحدة يمكن
أن تضاف إلييا غرفتان أو أكثر  ،كما اىتم المصريون القدماء بوضع بعض احتياجات المتوفي من الطعام والشراب
وبعض المتعمقات التي قد يحتاجيا عند بعثو مرة أخري في العالم اآلخر  " ،وكانت المقابر الفخمة  ،والعطايا الوافرة ،
قاصرة في أول األمر عمي المموك  ،فمقبرة نقادة الكبيرة في مصر العميا  ،التي دفن فييا أحد مموك العيد العتيق  ،وىي
مبني مستطيل من المبن ذو جدران قوية مائمة إلي الداخل  ،تتخمميا مشكوات متداخمة تضفي عمي البناء شكل القصر ،
وكان السقف من جذوع النخيل  ،وكانت تشتمل عمي غرفة كبيرة لمجثة في الوسط  ،وعمي أربع غرف أخري  ،كانت تحتوي
عمي كميات كبيرة من األطعمة  ،وقدور النبيذ  ،والجعة  ،وأرائك من العاج  ،وأواني فاخرة من األحجار  ،وما عدا ذلك من
سائر األثاث المنزلي  ،الذي يحتاج إليو الممك بعد الموت  ،ومن بعض قبور ىذا العصر السحيق ما يدل فيو دفن الميت
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عمي عناية بينة بحفظ الجثة ،التي احتفظت بوضع القرفصاء  ،كما كان األمر من قبل فقد كان يخاط عمييا جمد أو
حصير "( .إرمان ،7331 ،صفحة )211
وبعد أن انتقل المجتمع المصري القديم من مرحمة العصور الحجرية إلي عصر بداية األسرات ،تطور من
مجموعة من القبائل والجماعات المتفرقة إلى جماعات أكبر وزعامات متحدة ثم إلى مممكتين ؛ مممكة الشمال في الدلتا
(الوجو البحري) ،ومممكة الجنوب في (الوجو القبمي) ،وفي تمك األثناء أصبح لكل من الوجيين القبمي والبحري طراز
المقابر الخاص بو  ،ففي طراز الوجو القبمي الذي كانت أبيدوس ممثمة لو نري المقبرة عبارة عن غرفة كبيرة نسبياً تقع
تحت سطح األرض ،وتحاط بمجموعة من الحجرات الصغيرة التي كانت مخصصة لحفظ القرابين واألثاث الجنائزي ،
غطيت جدرانيا بطبقة من الجص ثم رسم الفنان المصري القديم عمييا بعض الموضوعات المرتبطو بالطقوس الجنائزية ،
أما طراز مقابر الوجو البحري الممثل في سقارة ؛ فبالرغم من كونيا تتشابو مع طراز أبيدوس في الحجرات السفمية  ،إال
أنيا كانت تتميز بسور ضخم فوق األرض لو أكتاف خارجة وداخمة  ،استوحي الفنان شكميا من واجيات القصور الممكية
ومن البيوت القديمة المصنوعة من الحصير المجدول الممون واألنسجة متعددة األلوان  ،وقد تميزت تمك القصور بواجياتيا
وبواباتيا وزخارفيا وطابعيا المعماري المميز بخطوطيا الرأسية المستقيمة وأكتافيا التي تبدو كأعمدة ممتصقة  ،بما يعكس
اىتمام الفنان بتشكيل المقبرة كبيت لمخمود في العالم اآلخر  ،عمي غرار قصر الممك الدنيوي  ،ومما يؤكد تمك الفكرة ما
تزينت بو جدران التوابيت في الدولة القديمة والوسطي من أشكال لواجيات القصور تشبو تمك الجدران إلي حد كبير.

المقابر الممكية بالدولة القديمة:
بعد شيوعيا كمقبرة ممكية خالل العصر العتيق" ال شك أن المصطبة تطورت إلي طبقات أو إلي اليرم المدرج
وصوالً إلي الشكل اليرمي الكامل " ) ، (REISNER G. A., 1934, p. 580حيث نري أن ىرم زوسر المدرج يتشكل
في األساس من  6مصاطب  ،كما نالحظ أنو في ىرم الممك حوني  -آخر مموك األسرة الثالثة  -أن المعماريون قد ممؤا
ما بين المصاطب بالحجر الجيري حتي يبدو كأنو ىرم حقيقي  ،إال أن ىذا الكساء قد سقط مع مرور الزمن  ،ويعتبر إريك
ىورننج أن ىذه المرحمة ىي الثانية في مسيرة تطور المقبرة الممكية ( .ىورنونج ،2002 ،صفحة  ")00وقد امتدت ىذه
المرحمة ما بين (  7660 - 2100ق.م ) .كما اتسم ىذا التحول من المصطبة إلي اليرم الصحيح بالبطء " (Hobson,
) ، 1990, p. 63واالتجاه لشكل اليرم الصحيح يعكس ىدف الفنان ومحاوالتو الدائمة الوصول لشكل التل األزلي  ،وىي
الفكرة التي سيطرت عميو دائماً في تشكيل الكثير من العناصر المعمارية التي أقاميا فوق األرض في مصر القديمة .

هرم زاوية العريان:
زاوية العريان ىي منطقة تقع بين الجيزة وأبوصير  ،ويوجد بيا مجموعتين ألىرامات ومصاطب  ،يوجد ىرم
مدرج مسمي باسم المنطقة بني في عيد األسرة الثالثة  ،ويعتبر من أقدم المقابر الممكية التي اختمف بناؤىا عن المصطبة
ويطمق عميو اليرم ذو الطبقات المدرج  ،وىو مشيد من الحجر عمي قاعدة مربعة – ىي كل ما تبقي منو لآلن – وقد "
وجد باليرم تابوت جرنيتي وردي يرجع تاريخو لحقبة زمنية الحقة  ،وربما يوجد لميرم غرفات تحت األرض "( .ىرم زاوية
العريان ، )2071 ،وبسبب تحطم بقايا ىذا اليرم وعدم اكتمال اجزاءه ال نستطيع تحديد سمات واضحة لمفنون المصاحبة
لؤلعمال المعمارية بو .
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الهرم المدرج زوسر:
يعتبر الممك زوسر ىو أىم شخصية ليس ببداية األسرة الثالثة فحسب  ،وانما خالل تمك األسرة عمي اإلطالق ،
وزوسر يعني ( المقدس ) وسمي أيضا بإسم ( نثرخت) أي جسد اإللو وقد ظل إسم زوسر حيا في ذاكرة المصريين ألعمالو
العظيمة وأىم اآلثار التي خمدتو  ،ىي تمك المجموعات الجنائزية التي بناىا لو ميندسو إيمحتب في سقارة  ،لوحة (  ،7أ )
 ،تتسم تمك المجموعة بأبعادىا الرشيقة وتفاصيميا المستوحاة من األشكال النباتية  ،مما أعطاىا مظير ينبض بالحياة قد
يتعارض ظاىريا ع اليدف الجنائزي  ،إال أنو يتسق مع تصور المصريين القدماء لطبيعة وشكل الحياه في جنان الخمد (
سكحيت يارو ) بالعالم اآلخر  .وقد بني إيمحتب ىذه المجموعة المعمارية عمي مساحة بطول  066متر من الشمال
لمجنوب وعرض  211متر من الشرق لمغرب  ،وأحاطيا بسور من الحجر الجيري تحمي سطحو الخارجي المشكاوات (أي
الدخالت والخرجات) وتعطي شكل جمالي من الظل والنور مما يساىم في إعطاء بعد درامي في وجود الشمس  .وليذا
السور أربعة عشر بابا وىميا تدخل فيو روح المتوفي وتخرج بحرية  ،كما يوجد باب حقيقي في أقصي جنوب السور من
الناحية الشرقية  ،وقد رأينا ذلك الشكل من قبل في مقابر سقارة الممكية بالعصر العتيق.
وأىم عناصر المجموعة المعمارية ىو اليرم المدرج ،لوحة (  ،7ب )  ،وقد بني في أول األمر كمصطبة ضخمة
مربعة تتجو أضالعيا إلي الجيات األصمية األربعة  ،من األحجار الجيرية بسقارة  ،ثم تمت ليا بعض اإلضافات إلي أن
أصبح  6مصاطب يعمو بعضيا فوق بعض ويصغر حجم ما يعموه منيا عما يسبقيا فيأخذ شكميا الخارجي شكل اليرم
المدرج  ،كما أن مساحة قاعدتو ىي 703 X 720متر وارتفاع كل مصطبة  70أمتار بما يشبو السمم  ،بحيث تميل كل
درجة من الدرجات الست إلي الداخل مما يزيد من قوة واستقرار البناء .
أما حجره الدفن فيي أسفل جسم اليرم ا لمصمت ،نصل إلييا " بواسطة منحدر ال يمبث أن يتحول إلي ممر في الصخر
موجود في الفناء الغربي من المعبد الجنائزي ،ىذا الممر يوصل إلي بئر مربعة طول كل جانب منيا  1أمتار وعمقيا 22
مت اًر  ،وتوجد حجرة الدفن التي شيدت من حجر الجرانيت الوردي في أسفل ىذا البئر  ،وتوجد فتحة اسطوانية في سقف
حجرة الدفن تسمح بإنزال جثمان الممك جسر ( زوسر )  ،وكانت الفتحة مسدودة بكتمة كبيرة من حجر الجرانيت تزن ثالثة
أطنان ونصف الطن ( ".توفيق ،7330 ،صفحة . )27
غير ىذا فيناك العديد من الممرات والغرف التي حفرت في الصخر الطبيعي تحت بناء اليرم  ،وتشعبت في
اتجاىات مختمفة بأطوال متباينة وعمي أعماق مختمفة ووجد بيا اآلف األواني من االلباستر والجرانيت والديوريت والشست .
والي جانب اليرم بني إيمحتب معبداً جنائزيا إلي الشمال ومعبد العيد الثالثيني إلي الجنوب .
و " تعتبر مجموعة زوسر في سقارة دليالً عمي تزايد حق وقوة سمطة الممك اإللو ،فمجموعة زوسر بالقرب من
ممفيس مركز القوة الثقافية واالقتصادية لمدولة المصرية ،ولذا تظير المجموعة فخامتيا وعظمتيا وبأدلة كثيرة اخري كنقطة
التحول في تطور عمارة المقابر ،فيذه المجموعة أول منشأة أو أثر بنيت في العالم استعمل فييا الحجر المييىء والمنحوت
بمقاييس متساوية قائم الزوايا لمبناء ،وىذه المجموعة تجمع وحدات بناء منفصمة ،وألول مرة يظير الشكل اليرمي كمقبرة
ممكية( ".شديد ،7332 ،صفحة . )22
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ولعل " أحد المبتك رات التي تبعث عمي الدىشة نقل القبر التذكاري المقام في ابيدوس إلي أقصي جنوب ىذه
المجموعة لمجمع بين قبري زوسر باعتباره ممكاً لموجيين القبمي والبحري في مكان واحد  ،ولم يكن يعمو القبر الجنوبي ىذا
إال مصطبة بسيطة داخمة في كتمة السور الخارجي جية الجنوب  ،محورىا الطويل يتجو من الغرب إلي الشرق  ،وقد ألحق
بالقبر ىيكل صغير حوائطو الخارجية مزخرفة بموحات ومتوجة بإفريز مصور عميو حيات الكوب ار  ،وىذا أول أثر تظير
عميو مثل ىذه الزخرفة الممكية وعناصر الحماية في العمارة المصرية " (ألدريد ،7331 ،صفحة  )10وتعتبر احدي
ابتكارات الفنان والوزير إيمحتب في ذلك الوقت المبكر من تاريخ مصر القديمة.
أما الجزء الذي حفر في باطن األرض بيذه المقبرة الجنوبية فقد أثار كثير من اآلراء  ،وذلك ألن ىذا الجزء لم
يعثر داخمو عمي ما يؤكد أنو كان مخصص لمدفن  ،بمعني أنو ال يوجد بو مكاناً يصمح أن يوضع بو تابوت الدفن  ،ومن
ناحية أخري نجد أن بيا من النقوش والكتابات ماال يسمح بالشك مطمقاً في أنيا بنيت لمممك زوسر  ،ونظ اًر لمقاسات وأبعاد
تمك المقبرة والتي ال تسمح بدفن إنسان طبيعي بأي حال من األحوال  ،يعتقد أنيا استخدمت كقبر رمزي لمممك  ،باعتباره
ممكاً لموجو القبمي  ،وقد ميز الفنانون المقبرة الجنوبية بتزيين ممراتيا السفمي بمناظر كثيرة لمممك  ،منيا نحت بارز يصوره
وىو يؤدي طقوس الحب سد  ،يظير فييا قوة وبأس الممك بما يؤكد مقدرتو عمي االستمرار في الحكم وادارة شئون البالد ،
كما زينت احدي الجدران بثالث أبواب وىمية عمييا نقش يمثل زوسر وفوقو اسمو وألقابو  ،وتعتبر ىذه المناظر الجدارية
مثالً رائعاً لمفن المصري في عصر الدولة القديمة  ،كما قام الفنان بتغطية جدران المقبرتين بوحدات صغيرة من الخزف
المزجج التركواز ،حوالي  x 5 2سم  ،وىي مرصوصة بأسموب جميل لتعطي شكل الحصير الممون المجدول الذي كان
يزين قصر الممك في فترة حياتو .
وباإلضافة لمحاكاة إيمحتب لمتل األزلي في بناء اليرم وما ذكر أيضاً في متون األىرام أن الممك المتوفي
سيستخدمو كسمم كي يصعد من خاللو إلي السماء لترتقي روحو وتتحول إلي نجم يرافق اإللو رع ( إلو الشمس ) في رحمتو
السماوية بقاربو في صحبة الموتى المباركين  ،من الواضح أن ىناك أىداف أخري " اليدف األول ىو إدماج المقبرة
الجنوبية ( رمز القبر التذكاري لمممك بأبيدوس ) مع المقبرة الممكية الشمالية ( رمز مقبرة منف ) في مجمع واحد  ...أما
اليدف ا لثاني الذي كان يرمي إليو إيمحتب فيو ابتداع أثر لزوسر يحاكي الجدران البيضاء أي مدينة منف التي أنشأىا
الممك مينا منذ أربعة قرون  ،وداخل الجدران الخارجية المبنية من الحجر الجيري بني مجمعاً ممكياً يضم قصو اًر وأضرحة
ممكية وقاعات لالحتفاالت " (ألدريد ،7331 ،صفحة  )10وقد استمر بناء المقابر الممكية خالل فترة األسرة الثالثة بالحجر
 ،وفي شكل ىرم مدرج  ،ومن ذلك مقبرة الممك سخم خت التي كشف عنيا في جنوب غربي ىرم زوسر (Goneim, Die
) ، (Goneim Z. , 1957) verschollene Pyramide, 1955وىي عبارة عن مصطبتين أمكن التعرف عمي
أركانيا األربعة  ،وقد نحت المدخل في الجية الشمالية من المعبد الجنائزي  ،ويتم الوصول إليو من خالل ممر طويل
منحوت في الصخر وشديد االنحدار ينحرف جية الشرق ،وينتيي بغرفة يتوسطيا تابوت من المرمر  ،طراز التابوت نادر
 ،حيث يغمق بقطعة تنزلق من األسفل لؤلعمي  ،إال أنو وجد فارغاً تماماً  ،ولو قدر ليذا اليرم أن يكتمل لكان أكبر من
ىرم زوسر ) ، (Goneim Z. , 1956وقد اختمفت النظريات حول سبب دفنو في الرمال وعدم إكتمالو (فيرنر،0000 ،
الصفحات .)721-726
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المقابر الممكية باألسرة الرابعة:
أسس الممك سنفرو األسرة الرابعة ،وتزوج الممكة حتب حرس وأنجب منيا الممك خوفو ،وقد لو معماريوه مقبرتين ىرميتين
تعد من أىم الخطوات لموصول لشكل اليرم الكامل؛ األول في ميدوم في الشمال بمدخل الفيوم والثاني بدىشور جنوب
سقارة ،ويطمق عمى عصر األسرة الرابعة بعصر بناة األىرام الكبرى ،وتعكس العمارة والفنون في تمك الفترة مدى االتقان
والروعة الذي بمغتو الحضارة المصرية القديمة.

هرم ميدوم:
أكمل سنفرو ىرم حوني وىو إلي الشمال من ىرم دىشور  ،عمي بعد ال يقل عن  2كيمو متر ،يعتبر ىرم ميدوم
أول ىرم حقيقي في تاريخ العمارة المصرية القديمة  ،تبمغ مساحة قاعدتو  20220مت ار مربعاً  ،وارتفاعو  33مت اًر  ،لوحة (
 ،2أ  ،ب)  " ،وقد بناه في اول األمر كيرم مدرج ثم قام بتعديمو ليأخذ شكل اليرم الكامل ")(KUIPER, 2010, p. 49
حيث غمف بطبقو من الحجر  ،وأصبحت جوانبو مسطحة ومنبسطة وحجرة الدفن لم تنحت في الصخر ولكنيا صممت في
منتصف اليرم  ،ويطمق عميو اليرم األحمر ربما ألن األحجار التي بني بيا تميل إلي الحمرة  ،كما أن جوانبو تتجو نحو
الجيات األصمية األربعة  ،ومدخل غرفة الدفن تقع في الجية الشمالية في مواجية النجوم القطبية  ،أما المعبد الجنائزي
الخاص بو فتم إنشاؤه في إتجاه الشرق .
وال شك أن " ىرم ميدوم ىو حمقة االتصال بين اليرم المدرج واليرم األممس السطح في شكمو الكامل  ،وكان
الميندسون المعماريون في عصر سنفرو قد سيطروا عمي مسألة السطح المائل األممس وأجادوا  ،ولكنيم كانوا اليزالون
مقيدين بالتقميد الخاص بالدرجات  ،فمزجوا بين الشكمين معاً  ،ولم ينشأ الشكل اليرمي الكامل إال ابتداء من األسرة الرابعة
 ،وفي ىذا العصر قد حمت مسألتين أخريان  ،احدىما اقتالع الكتل الكبيرة من األحجار بخبرة وميارة  ،واألخري معالجة
ىذه الكتل معالجة خبرة واتقان " (مرى ،7332 ،صفحة  ،)2071ومما يؤكد أن مقبرة سنفرو التي دفن بيا كانت في اليرم
الجنوبي  ،ذلك االىت مام بكل عناصره الجنائزية من معبد جنائزي وطريق صاعد موصل لممعبد كما أن تصميم المعبد
الجنائزي يدل عمي أن الكينة كانوا يؤدون المناسك الجنائزية ووجوىيم إلي الغرب نحو عالم الموتي حيث يرقد الممك
المتوفي.

هرم دهشور المنحني:
أقام الممك سنفرو ىرمو المنحني في دىشور ،لوحة (  ،1أ  ،ب)  ،يبمغ إرتفاعو  707متر  ،وىو عبارة عن
قاعدة ضخمة عالية بنيت جوانبيا بزاوية  06درجة  ،فوق ىذه القاعدة بني القسم الثاني بزاوية قدرىا  61درجة ومسقطو
األفقي مربع  ،ونتج عن تغيير الزاوية ذلك اليرم المنكسر األضالع  ،وبالتالي فيو اليرم الوحيد بزاويتين (REISNER
). G. A., 1936, p. 197

الهرم األكبر:
تولي خوفو بعد موت أبيو سنفرو  ،ولؤلسف ال نعرف كافة األحداث التي حدثت في عيده  ،وبينما يقول مانيتون
أنو حكم  61سنة تقول بردية تورين أنو حكم  22سنة وعمي أية حال فقد حكم خوفو أكثر من عشرين عاما بني خالليا
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ىرمو الشيير لكي يكون مقبرة لو ،لوحة (  ،6أ  ،ب) يقع اليرم األكبر لمممك خوفو عمي ىضبة مرتفعة غربي الجيزة
بمساحة حوالي  71فداناً ومربع ضمعو 221م  ،وارتفاعو  766.1متر ،وقد أقيم اليرم بحيث تتجو واجياتو إلي الجيــات
األص مية األربعة  ،وكان من الدقة بحيث راعي المصري القديم في إنشاءه أن االتجاه الشمالي يوافق الشمال المغناطيسي
تماما .
ويقع المدخل الرئيسي في الجية الشمالية لميرم عمي ارتفاع  20مت اًر عن مستوي اليضبة ومواجيا لمنجم القطبي
 ،ومن المحتمل أنو كان يعموه ىريم صغير من الجرانيت  ،وقد كان يكسو اليرم من الخارج طبقة من الحجر الجيري
األبيض  ،بحيث يصبح شبو أممس إال أنو لم يبق من ىذه الكسوة إال بقايا عند قاعدة اليرم الشمالية والجنوبية والغربية
وتوجد فتحة أسفل المدخل الرئيسي سميت بمدخل المأمون  ،فتحت في عيد الخميفة المأمون عندما كان يبحث عن كنوز
اليرم حينما زار مصر في القرن التاسع الميالدي  .والغرفة الجنائزية المسماة غرفة الممك تتجو من الشرق إلي الغرب ،
ومبطنة تماماً بأحجار جرانيتية مصقولة لونيا وردي  ،ومسقوفة ببالطات أفقية  ،وأعمي ىذا السقف يوجد ابتكار معماري
فريد حيث أنشأ ال ميندسون أربعة أسقف أفقية متطابقة تضم فراغات خالية بينيا  ،ومما يؤكد الدور الوظيفي أن سقف
الحجرة الخامسة وىي األخيرة جمالوني مما يساعد عمي توزيع الحمل والضغط المتجو من أعمي إلي أسفل  .وتقع غرفة
الممك عمي ارتفاع  62.22متر فوق سطح األرض  ،وطوليا نحو عشرة أمتار ونصف وعرضيا خمسة أمتار وربع تقريباً
وارتفاعيا  0.22من المتر  ،وقد وجد بسقف حجرة الممك بعض كتابات ونقوش عمال اليرم ورد فييا ذكر العام 71من
حكم الممك خوفو  ،وىذا ىو الذكر الوحيد لمممك خوفو في ىذا اليرم ويذكر ىيرودوت أن  700ألف عامل قاموا
بالمشاركة في بناء اليرم ولمدة عشرين عاماً  ،كانوا يقومون بالعمل في البناء في أشير الفيضان الثالثة التي يصعب فييا
ممارسة الزراعة  .كما عثر عمي تابوت الممك بجانب الجدار الغربي  ،وىو من قطعة واحدة من حجر الجرانيت ويخمو من
أي زخرف.
وقد قام المعماريون المصريون القدماء ببناء اليرم وممحقاتو ابتداء من قطع األحجار بالمحاجر ،ونقميا إلي موقع اليرم ،ثم
نحتيا ورفعيا وتثبيتيا في مواقعيا ،معتمدين عمي المجيود البشري فقط  ،وبمساعدة بعض األدوات البرونزية البسيطة
لمقطع والتشكيل والصقل  ،وىو ما يدلل عمي عبقرية وميارة نادرة.
ومن بعد الممك خوفو نجد أن مجموعة الممك خفرع اليرمية من أعظم النماذج لممقابر الممكية في الدولة القديمة ،
والسبب في ىذا أن عناصرىا األربعة المكونة من اليرم والمعبد الجنائزي ومعبد الوادي والطريق الصاعد الموصل بينيا
الزالت إلي حد ما باقية لتؤكد عظمة الفنان المصري القديم في تمك الفترة  ،لوحة (  ،0أ  ،ب) .
وكان ارتفاع ىرم خفرع  761.0مت اًر وقد أقيم عمي مساحة مربعة طول ضمعيا  270.0متر  ،كما وجد أن اليرم
يتبعو من الجية الشرقية معبد جنائزي  ،تقام فيو الصموات عمي روح الممك وتقدم القرابين  ،ولما كانت األىرامات تقام عمي
ربوة عالية في الصحراء  ،فمموصول إلييا كان يشيد عمي حافة المزارع المجاورة لمصحراء معبداً آخر يسمي معبد الوادي
وكان الناس يستقمون مراكبيم عبر قناة مائية وينزلون من ىذه المراكب في معبد الوادي  ،ليتطيروا ويغتسموا  ،ثم يسمكون
طريق طويل مسقوف ومغطي ومظمم إال من بعض فتحات التيوية البسيطة  ،ليخرجوا إلي الشمس فجأة وسط المعبد
الجنائزي بالجية الشرقية من اليرم وليقوموا بالطقوس الجنائزية ويقدمون القرابين إللو الشمس رع  ،بشكل تغمب عميو الدراما
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المسرحية  ،بما يساىم في تأثرىم بشكل إيحائي .ومن بعد الممك منكاورع تنتيي حقبة تشييد األىرامات الضخمة ،واتجو
المموك إلى االىتمام بتشييد المباني الجنائزية وممحقاتيا.

مقبرة شبسكاف (مصطبة فرعون):
تولي شبسكاف الحكم بعد ابيو الممك منكاورع  ،وقد أكمل مجموعة أبيو اليرمية  ،وال نعرف السبب المؤكد وراء عودة
المعماريين لشكل المصطبة مرة اخري حيث " بني شبسكاف م صطبة تذكارية في جنوب سقارة  ،ولذلك يعتبر الممك الوحيد
بالدولة القديمة الذي لم يبن مقبرتو عمي ىيئة اليرم ) ، (KUIPER, 2010, p. 49لوحة (  ، 6أ )  ،كانت عبارة عن
تابوت ضخم مستطيل (  x 75 700متر وارتفاع  72مت اًر )  ،بناىا من الحجر الرممي المحمي األحمر كما ىو الحال في
اليرم األحمر .تبقى فقط آثار ضئيمة من الكسوة الخارجية اليوم  ،ويتم الدخول الي المصطبة من الجانب الشمالي ،حيث
ينحدر ىناك ممر طولو  20.30متر مع زاويو  .' 10 ° 21في نياية الممر ىناك ممر أفقي اخر تمييا الغرفو الثانيو التي
يتم سدىا من قبل ثالثة احجار ضخمو .ومن ثم ممر قصيرة إلى الغرب ينقمنا الى غرفة الدفن المقببة التي بقياس 1.13
الي  1.20متر ويبمغ ارتفاعو  6.3متر .وتكتسي المصطبة من األسفل بحجر الجرانيت ومن األعمى بالحجر الجيري ،
وقد تم ترميميا عمي ىيئة كتمة مستطيمة ذات جوانب مائمة بزاوية ( ، ) 60ويرتفع الجانبان الصغيران عمي ىيئة جدران
ذات طرف – حول السقف ذي العقد المسطح  ،أما الجزء السفمي لممقبرة فقد كسيت الغرف الداخمية بالجرانيت تماماً  ،في
مداميك بارتفاع ذراع واحد  ،وممر المدخل الذي ييبط بزاوية (.)21

مقابر مموك نهاية الدولة القديمة:
بضعف الجانب االقتصادي لمسمطة المركزية في نيايات الدولة القديمة  ،أثر ذلك عمي رعاية الفن والفنانين ،
كما أثر أيضاً بالسمب عمي تشييد المقابر الممكية  ،لذلك نري أىرامات مموك االسرة الخامسة حجميا أصغر  ،حتي أن
بعضيا ال يزيد ارتفاعو عن تسعة أمتار  ،كما ال تتمتع بنفس دقة وقوة اىرامات االسرة الرابعة  ،واستخدم الركام في بنائيا
وأحجار وخامات متنوعة ولكن من نوع أردأ مما استخدم سابقا باألسرة الرابعة  ،مما جعميا شبيية بالتالل المخروطية ،
كيرمي ( أوسركاف وساحورع )  ،إال أن مجموعاتيم اليرمية ضمت عناصر جديدة  ،حيث أن " المدخل يسد بعد الدفن
بكتمة كبيرة من حجر الجرانيت  ،ويؤدي المدخل إلي دىميز يساعد في إنزال التابوت والمتاريس التي كانت تسد الطريق إلي
غرفة الدفن  ،ويفضي الدىميز اليابط إلي دىميز مستقيم ينتيي بغرفة الدفن أو بردىة تقع عمي يمينيا  ،أي في الغرب منيا
 ،غرفة الدفن  ،لسد الطريق إلي غرفة التابوت  ،ويظن أن الغرض من الردىة ىو تمكين حممة التابوت من االستدارة بو
إلدخالو في غرفة الدفن  ،وسقف الردىة وغرفة الدفن أحدب  ،ويتكون عادة من ثالث طبقات من كتل ضخمة من الحجر
الجيري  ،كل طبقة وراء األخرى  ،وأحجار الطبقة الخمفية أطول األحجار  ،وىي بذلك تخفف ثقل البناء عن غرفة الدفن
بنقمو إلي الجوانب " (شكري ،7310 ،صفحة . )160

هرم أوناس :
يعتبر بعض العمماء أوناس آخر مموك األسرة الخامسة وبعضيم يعتبره أول مموك األسرة السادسة  ،ولقد حكم
الممك أوناس ثالثين عاما  .وقدأقام ىرمو جنوب غرب ىرم زوسر المدرج  ،لوحة (  ، 1أ  ،ب)  ،و" بالرغم من أن ىرم
أوناس يعتبر أصغر األىرامات الممكية ( الجانب  01 , 6من المتر  ,االرتفاع  60مت ار ) فإنو ىام من الناحية المعمارية ،
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ألن مموك األسرة السادسة تيتي األول  ،ومرن رع  ،وبيبي الثاني استعمموا تخطيط حجراتو الداخمية نموذجاً ولكن باختالف
في المقاسات " ( .بدوي ،7322 ،صفحة )102
ومن أىم ما يميز ىذا اليرم أنو يعتبر خاتمة لتطور المقبرة الممكية في الدولة القديمة  ،فبينما كانت غرف الدفن
لدي أسالف أوناس خالية من النقوش  ،نري أن الفنان أبدع في تزيين سقف غرفة الدفن بيذا اليرم بالنجوم  ،كما صور
عمي جدرانو مجموعة من التعاويذ المختمفة تعرف بمتون األىرام  ،بشكل يجعميا منسجمة ومتكاممة مع العناصر المعمارية
باليرم  ،ومن المحتمل أن يكون ذلك التحول الفني في التشكيل داخل اليرم لو عالقة ببعض التغيرات في أفكار الممك
ولدي الكينة آنذاك  ،وىذه المتون نشأت في النصف الثاني لمدولة القديمة وبدأ تسجيميا في باطن األىرام  ،وىى من األدب
الجنائزى الذي يتداخل معو السحر بشكل كبير وىي عبارة عن أوراد جرت العادة بتالوتيا عند إعداد الجثة ودفنيا  ،وعند
إطعام الميت وتقديم العطايا إليو  ،وعندما تراد حمايتو من كل سوء بالدعاء والسحر كما أن " متون األىرامات توضح
أىمية اوزوريس  ،كما ترشد إلي المراسم الالزمة لعبور الممك لمعالم اآلخر " ) ، (KUIPER, 2010, p. 49كما " تعني
بسالمتو العامة في مواجية األخطار والمفاجآت التي يتعرض ليا في العالم اآلخر  ،وتحقق رجاء المتوفي في أن يتواجد
بين اآللية في ذلك العالم ويتحول إلي إلو أعمي " ( .ىورنونج ،2002 ،صفحة )00
" تمتاز غرفة الدفن في ىرم اوناس بأن جدارىا الغربي ونصف جدارييا الشمالي والجنوبي  ،وىي األجزاء من
الجدران المحيطة بالتابوت  ،من المرمر المصري تحميو واجية القصر والباب الوىمي  ،وليذا ما يماثمو أيضاً في غرفة
الدفن في ىرم ببي الثاني  ،ومنذ أوناس أصبح سقف غرفة الدفن وأحياناً سقف الردىة أيضاً يحمي بنجوم ذات خمسة أشعة
بمون أبيض أو أصفر في قاعدة زرقاء  ،كما أصبح يضاف إلي يسار الردىة قاعة منخفضة ذات ثالث مشكاوات يظن أنو
كانت تحفظ فييا بعض التماثيل " (شكري ،7310 ،صفحة )160
وبنياية الدولة القديمة دخمت مصر عصر االضطراب األول  ،وقد تفتت فيو مصر إلي أقاليم منفصمة " وقد تم تحديد
القميل من المقابر التي ترجع لتمك الفترة  ،وتعود لبعض الحكام المحميين في مصر الوسطي  ،وقد تم بناءىا بالطوب وقد
كانت مبنيو عمي ىيئة المصطبة " ). (Arnold, Di., 1974, p. 81

مقابر المموك في الدولة الوسطي:
تميزت األسرة التاسعة بشيء من اليدوء ثم ما لبثت إن أشتد النزاع بين حكام طيبة وحكام أىناسيا (قرب الفيوم)
وكانت أىناسيا العاصمة آنذاك  ،وبإنتصار حكام طيبة بسطوا نفوذ األسرة الحادية عشرة التي كانت تحكم الصعيد عمي
باقي البالد  ،وقد تم ذلك عمي يد الممك منتوحتب ( نب حبت رع ) الذي أستطاع التغمب عمي أىناسيا بعد كفاح دام 20
عاما  ،وقد بدأت بذلك مرحمة جديدة من حكمو تميزت بالطمأنينة واإلستقرار في البالد  ،ويعتبر ىذا التوحيد إيذاناً بقيام
الدولة الوسطي التي إستمرت خالل االسرتين الحادية عشر والثانية عشرة.
دفن مموك طيبة في أوائل الدولة الوسطي في أماكن متعددة  ،فمقبرة الممك منوحتب الثاني من األسرة الحادية عشرة أقيمت
بالدير البحري بجوار معبده الجنائزي  ،أما مموك األسرة الثانية عشرة فقد أقاموا مقابرىم في المشت وىواره ودىشور
والالىون  ،وجميعيا بجوار المركز المتوسط لممممكة المتحدة .
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اختار منتوحتب حضن جبل من جبال طيبة الغربية ليشيد لنفسو فيو مقبرة ذات طراز جديد تماماً  ،لوحة (  ، 2أ
 ،ب ) لم يتبق من ىذه المقبرة إال أطالليا  ،إال أنيا تعتبر مرحمة ميمة من مراحل تطور المقبرة الممكية  ، ،وىي
الموجودة إلي الجنوب من معبد حتشبسوت بالدير البحري  ،وىي قبر معبدي عمي مستويين  ،تبدأ المقبرة بطريق صاعد ،
عمي جانبيو مكان كان مخصص ألشجار األثـل والجميز  ،يبمغ طول الطريق  7000متر وعرضو  66مت ار  ،ومسور
بأحجار من الحجر الجيري يبمغ ارتفاعيا  1.70مت ار  ،وقد أقيمت عمي جانبيو تماثيل من الحجر الرممي تمثل الممك واقفا
في صورة أوزيرية  .عمل في ىذه المقبرة صفوة ذلك العصر من الفنانين ( معماريين  ،ومثالين  ،ومصورين ) حيث كانت
طيبة في ذلك العصر منبعاً إلليام الفنانين  ،وقد أقاموا المقبرة أمام األطناف الضخمة التي ترتفع عمي ىيئة جبل متدرج ،
وزودوىا بقاعات تحتوي عمي أعمدة رائعة وممرات ذات عمد بشكل إبداعي فريد  ،كما أنشأوا تحت األرض دىميزين
يؤكدان الثنائية القديمة لممقبرة الممكية ولكن في شكل جديد  ،كما أن الممر الخمفي الموصل إلي المقبرة قد تم تزيينو
بمجموعة كبيرة من الزخارف بما في ذلك األنشطة العسكرية والصيد في الصحراء لمممك في حضرة اآللية  ،وكذلك مناظر
االحتفال بعيد الحب سد  ،ومن الناحية المعمارية ال نستطيع فصل المقبرة عن المعبد حيث تجمت عبقرية المعماري في
إيجاد حالة من التجانس والتكامل في تشكيميما  ،وقد اتخذت المقبرة " شكل حرف  Tمقموب بحيث يتجو رأسو إلي الشرق ،
أما الجذع فقد نقر في واجية الجبل  ،وأقيم المعبد فوق قاعدة كسيت واجيتيا بالحجر الجيري الجيد ليسيل النحت والرسم
عمييا  ،ويتقدم ىذه القاعدة من الشرق صفة محمولة عمي صفين من االعمدة  ،يتوسطيا االحدور الصاعد الموصل إلي
المسطح الثاني " ( .توفيق ،7330 ،صفحة  " ، )733إال أن الجزء األىم واألبرز في ىذا الجزء العموي يعتقد أنو كان
يعموه مصطبة مربعة أو قمة ىرمية " ) ، (Polz, 2007, pp. 200-11لوحة (  ، 2ج ) وبذلك يمكننا القول بأن ىذه
المقبرة جمعت بين أسموب المقابر الصخرية  ،وبين الطراز اليرمي الموجود منذ الدولة القديمة .
وعمي نفس طراز المقبرة الصخرية الممحقة بالمعبد الجنائزي لمنتوحتب اتجو حكام األقاليم واألشراف بالدولة
الوسطي  -الذين قوي شأنيم في ذلك الوقت  -إلي نحت المقابر في سفوح الصخور القريبة من أقاليميم  ،مثل مقابر
البرشا وأسيوط وأسوان وبني حسن بما حوتو تمك المقابر من أعمال فنية وتصاوير جدارية غاية في الروعة واإلتقان ،
ومنيا ما يؤصل لكل أنواع الرياضات الحالية  ،وترتفع سقوف القاعات بيذه المقابر عمي أعمدة شبيية بأعمدة الطراز
الدوري  ،بما يؤكد سبق لمفنان والمعماري المصري القديم عمي الفنانين ببالد اإلغريق  ،وتنتيي المقبرة بكوة يوضع بيا
التماثيل الجنائزية  .ويعتبر إريك ىورننج أن ىذه المرحمة ىي المرحمة الثالثة لتطور المقبرة الممكية ( حوالي – 7000
 7700ق.م ) .وىي مرحمة المقابر المنحوتة في الصخر (ىورنونج ،2002 ،صفحة .)00
اتجو أيضاً مموك الدولة الوسطي بعد ذلك إلي بناء اىرامات صغيرة وقد" سمكت الدولة الوسطي في بناء
األىرامات مسمك أواخر الدولة القديمة الذين استبدلوا بالحجارة المبن المغطى بطبقة من الحجر الجيري لمقصد في التكاليف
 ،غير أن أحجار األىرامات أخذت تتضاءل كثي اًر ..وأخذت األىرامات الصغيرة تحل محل المصاطب التي اختفت بالتدريج
" (عكاشة ،7330 ،صفحة )600
ومن أشير تمك األىرامات باألسرة الثانية عشرة أىرامات المشت  ،وىي إحدي قري مركز العياط بمحافظة الجيزة
 ،التي اتخذت عاصمة لمصر بداية عصر الدولة الوسطي  ،أنشأ بيا الممك أمنمحات األول مجموعتو اليرمية " وىناك
اعتقاد بأن امنمحات ربما قد بني ىرم لو في سقارة  ،ولكن ال يوجد ما يؤكد ذلك  ،إال أن المؤكد أنو قد بني مجموعة
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ىرمية في المشت  ،وتتسم نوعية ىذا الحجر بالرداءة  ،كما استخدمت في بنائيا كتل حجرية تم تفكيكيا من انشاءات
بالدولة القديمة  ،وقد تعرضت ىذه المجموعة لمتمف بشكل كبير لوحة (  ،3أ  ،ب)  ،و قام ابنو سنوسرت االول الذي
تولى ا لحكم من بعده بانشاء مجموعتو اليرمية إلي الجنوب من ىرم والده وقد تكونت مجموعتو من معبد الوادي والطريق
الصاعد ومعبد جنائزي باإلضافة الى ىرمو ودفن بجواره كبار رجال الدولة فى ذلك الوقت " (Arnold, Di., 1988, pp.
) 70-71لوحة (  ،70أ  ،ب)  ،وباألسرة الثانية عشرة أيضاً قام الممك سنوسرت الثاني ببناء ىرمو في الالىون  -بالقرب
من الفيوم  -فوق ربوة مرتفعة " لوحة (  ،77أ  ،ب)  ،ويتميز ىذا اليرم بأنو تم فيو ولممرة األولي منذ نياية األسرة الثالثة
استخدام الطوب المبن في بناء مقبرة ممكية " ) ، (Porter, 1934, pp. 107-9أما سنوسرت الثالث فقد " بني مجمعين
جنائزيين أحدىما في دىشور واآلخر في أبيدوس  ،بني األول عمي الشكل اليرمي واستخدم في بناءه الطوب " (Arnold,
) 2002ثم تم حشو الفراغات بالرمال  ،كما قام إمنمحات الثالث ببناء ىرم ىوارة ويحتوي اليرم عمى دىاليز وحجرات كثيرة
 ،تنتيي بحجرة الدفن  .وجد بيا تابوتا حجريا ضخما من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت وباب الغرفة كان مغمقا بحجر
ضخم لم يستطع المصوص دخول حجرة التابوت من ىذا الباب و لكن تمكنوا من الوصول إلييا عن طريق فتحة في
السقف  ،ونيبوىا وحرقوا مافييا من أثاث جنائزى " وفي بعض األحيان كان يحاط القبر اليرمي بسور أو سياج إلعطاء
شيء من الخصوصية واالحترام لمقبر حتى مع عدم وجود معبد جنائزي " ) (CHIPIEZ, 1883, p. 255لوحة (  ،72أ
 ،ب) .
ومن المالحظ أنو بعد أن أعاد أمنمحات األول المقر الممكي إلي الشمال  ،إلتزم الفنانون آنذاك عن عمد بالتقاليد
الفنية لؤلسرة السادسة كما " تبدو في مجموعة ىرم بيبي الثاني  ،فإن مباني المقبرة الجديدة ىي صورة طبق األصل من
الحرم اليرم ي في أواخر الدولة القديمة مع تعديالت طفيفة  ،وأىم ما نالحظو ىنا عدم وجود نقوش في الغرف الداخمية ،
فقد تم التخمي عن نصوص األىرام كي يتاح استخداميا لعامة الناس  ،وبعد أن دخمت عمييا تغييرات كثيرة عادت لمظيور
عمي التوابيت الخشبية لممسئولين وأسرىم في شكل نصوص التوابيت " ( .ىورنونج ،2002 ،صفحة )00

مرحمة مقابر وادي المموك في الدولة الحديثة:
بعد تحرير مصر من اليكسوس عمي يد الممك أحمس  ،أسس األسرة الثامنة عشرة  ،ورسخ لمرحمة جديدة من تاريخ مصر
 ،وبالرغم من " العثور عمي مجمع جنائزي يخص الممك أحمس بمنطقة أبيدوس  ،إال أن مكان دفنو كان موضع نقاش،
ولم يتم تحديد قبره الحقيقي والذي يعتقد أنو موجود بطيبة " ) ، (Harvey, 2008, pp. 143-55وذلك نظ اًر لظيور
طراز جديد عرف بالمقابر ىي " المقابر المعبدية  ( Temenosبعد  7700ق.م ) .ظير في منطقة طيبة  ،ويعتبر ذلك
الطراز ىو المرحمة الرابعة واألخيرة من مراحل بناء المقابر الممكية " ( .ىورنونج ،2002 ،صفحة  )00ومن المعروف أننا
" لم نستطع معرفة التقاليد الجنائزية لبناء المقابر خالل فترة حكم اليكسوس  ،أو فترة مموك الكينة أو حكام األقاليم
) ، (CHIPIEZ, 1883, p. 255إال أنو ببداية عصر الدولة الحديثة " اختمفت نظرية المموك في تشييد مقابرىم  ،بعد أن
عاصروا سرقة محتوياتيا فاليرم في الدولة القديمة بضخامتو ممفت لؤلنظار ودليل مادي ممموس عمي القبر الممكي  ،ولم
يحقق الغرض الذي شيد من أجمو وىو وقاية جثمان الممك والحفاظ عمي كل ما يودع فيو  ،من ذخائر ونفائس  ،من عبس
لصوص المقابر  ،أما مموك الدولة الوسطي فقد شيد بعضيم أىراماً صغيرة نسبياً اال أنيم تممسوا األمان عن طريق
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تعقيدات الممرات الداخمية الموصمة الي حجرة الدفن داخل اليرم  ،ولم تنجح ىذه الطريقة أيضاً في حماية جثمان الممك
وما بداخل اليرم من أثاث جنازي من عبث لصوص المقابر
أصبح واضحاً لمموك األسرة الثامنة عشرة أن الطريقتين السابقتين لم تمنعا المصوص من محاولة سرقة مقابر
الفراعنة  ،وليذا كان من الضروري البحث عن طريقة أخري  ،عمي أمل أن يحفظ جثمان الممك أو الممكة في مكان أمين
بعيداً عن المصوص في بيتو األبدي  .وليذا لجأ مموك األسرة الثامنة عشرة وخمفاؤىم من بعدىم إلي نقر مقابرىم في تكتم
شديد في صخر الجبل مخفية وراء اليضاب في واد طيبة الغربية  ،اصطمح عمي تسميتو بوادي المموك  ،وكان الوادي في
ذلك الوقت منطقة ال يطرقيا انسان أو حيوان  ،جدباء  ،ليس بيا ماء وال نبات  ،بمعني آخر تعتبر أحسن مكان إلخفاء
المقبرة ( " .توفيق ،7330 ،صفحة  ،)267لوحة (  ،71أ)  ،وحيث أن وادي المموك شديد القسوة  ،وطرق الوصول إليو
وعره  ،منعزل عن الحياه حول وادي النيل  ،رشحتو تمك العزلة ليكون المكان المثالي إلخفاء المقابر الممكية  ،بعد أن أروا
بأعينيم كيف أخفقت كل الوسائل لممحافظة عمي المقابر في العصور السابقة  ،وبالتالي اتجو مموك االسرة الثامنة عشرة
إلي إخفاء الجزء المخصص لدفن الجثمان الممكي في مكان غير معروف ميجور  ،لذا رؤي فصل الجزء المخصص
إلقامة الشعائر الجنائزية التي تفيد المتوفي وتشييده في مكان آخر  ،حيث كان بروز المقبرة الممكية وقيام المعبد الجنازي
بالقرب منيا كانا يدالن عمي مكان الجثة وذخائرىا  ،لذلك " اتخذ تحتمس األول خطوة جريئة بأن أقام مقبرتو في أعمق
الفجوات في وادي المموك خمف سمسمة من التالل الجبمية " ) ،(Polz, 2007, pp. 211-29وقد تم ذلك في سرية تامة
 ،ونفيم ذلك من " النص المنقوش ع مي لوحة الميندس ( أنيني ) والمحفوظة في مقبرتو بمنطقة شيخ عبدالقرنة في البر
الغربي بطيبة  ،يقول النص ( لقد أشرفت عمي حفر المقبرة الصخرية لجاللتو بمفردي  ،ال أحد رأي وال أحد سمع ) "
(توفيق ،7330 ،صفحة  ،)266والمقبرة التي يفاخر أنيني بيا مثال متواضع جداً من المقابر الممكية المنحوتة في
الصخر ،رغم أن ما تنبأ بو قد تحقق  ،فقد قام المموك فيما بعد بتقميد ما فعمو  ،وكانت القاعدة العامة في المقابر األولي
ىي إخفاء مداخميا  ،واالكتفاء بنقش الحجرات الداخمية  ،وعمل توابيت أصغر حجماً من التوابيت المتأخرة .
ومقبرة تحتمس األول  ،لوحة (  ،71ب) تبدأ " بمدخل صغير يوصل إلي درج ييبط إلي احدور يوصل الي
حجرة مربعة تقريباً  ،وييبط من منتصفيا تقريباً سمم الي حجرة الدفن  ،وىي حجرة خشنة الصنع  ،وقد نحتت عمي شكل
الخرطوش الممكي ربما لكي يكون جسد الممك داخل الخرطوش دائماً أبداً  ،بعد أن كان اسمو بداخمو طوال فترة اعتالءه
عرش مصر  ،ويعتقد ىورنونج  Hornungأن الشكل البيضاوي قد يمثل الساعة األخيرة من كتاب ما ىو موجود في
العالم اآلخر ويسند سقف ىذه الحجرة عمود واحد ( اختفي األن )  ،كما توجد حجرة صغيرة جانبية في جنوب حجرة الدفن
 .كما كان يوجد في نياية حجرة الدفن تابوت من حجر الكوارتزيت ( وىو الحجر الرممي المتبمور ) " (توفيق،7330 ،
صفحة .)263
وبالرغم من أن المقبرة قد دمرت ولم يتبق بيا إال شظايا  ،إال أننا نستطيع تمييز كساءىا بالجص  ،كما نحت
عمي جدرانيا نص جنائزي جديد مكتوب بالعالمات الييروغميفية المتصمة  ،والمناظر بأشكال تخطيطية ،ومن المالحظ أن
األدب الجنائزي المسجل بالجدران مختمف تماماً عن النقوش التي تزين المقابر الممكية بالدولة القديمة  ،أو المقابر
الصخرية بالدولة الوسطي  ،وقد كان من المعتاد تصوير مناظر الحياة اليومية من مناظر لمورش والرعي والفالحين ،
وكذلك مناظر الصيد بما يضمن لممتوفي االستمرار والتجدد في العالم اآلخر  ،ومرو اًر بمرحمة متون األىرام والتوابيت التي
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سجمت كل أنواع التعاويذ لحماية المتوفي بالعالم اآلخر  ،إال أن ىذا النوع األخير من األدب الجنائزي تطور تماماً بمقابر
الدولة الحديثة بوادي المموك  ،ليظير نوع جديد من النصوص الجنائزية  ،أكثر اتقاناً مأخوذة من كتاب الموتى وما عمي
شاكمتو مثل الكتاب الخاص بالشيء ( أو الشخص ) الموجود في العالم اآلخر  ،وكتاب األبواب  ،ورحمة الشمس في العالم
اآلخر  ،بينما كان يستعان لزيادة الضمان بكتابين من كتب السحر  ،ىما صموات رع وكتاب فتح الفم  ،والمناظر الموجودة
عمي جدران المقابر الممكية تكاد تنحصر جميعيا في رسوم تمثل الحوادث الواردة في ىذه الكتب وقد انصب كل اىتمام
الفرعون آنذاك في أن يضمن مرو اًر آمناً من طرق وبوابات وكيوف العالم اآلخر  ،وأن ينعم بمرافقة اإللو رع في قاربو
بصحبة الموتى المباركين  .ولمتأكيد عمي السرية في إنشاء مقابر تمك المنطقة أقيمت قرية دير المدينة في عصر األسرة
الثامنة عشرة (  7100 - 7006ق.م) إلقامة الفنانين والمعنيين بإنشاء وتشييد المقابر الممكية بجبانة طيبة  ،بحيث يكونوا
معزولين عن بقية أطياف المجتمع المصري آنذاك.
" ولدينا من عيد رمسيس الثاني وخمفائو ثروة من األدلة عمى ىيئة قطع من المخاف والبردي والموحات ونقوش
المقابر كما نعرف أسماء العمال وزوجاتيم وأطفاليم بل ويمكننا تحديد منزل كل عائمة عمى حدى ،وبوسعنا من خالل ىذه
المصادر تكوين صورة دقيقة المالمح ألىل دير المدينة ،في حياتيم وعند موتيم " (بيربراير ،7331 ،صفحة ،)60
فباإلضافة إلى أنيا كانت شبو منعزلة جغرافياً  ،وكانت كذلك من الناحية السكانية .فقد تبوأ قاطنوىا من الفنانين مكانة
أفضل من تمك التي كانت لمتوسطي الحال من الفالحين ،وان لم ترق بالضرورة إلى مستوى مكانة الطبقة االرستقراطية
المترفة ،إال أنيم حصموا عمى مرتبات عالية عمى ىيئة بضائع وخدمات مقابل عمميم " ،كما خصصت لمعمال أيضاً
خادمات كن من اإلماء ممن تممكيم الحكومة المركزية( .بيربراير ،7331 ،صفحة . )60

النتائج:
-

بدأت المقبرة عمي شكل حفرة بيضاوية سجي فييا المتوفي بوضع القرفصاء وغطي بالحصير والجمود رغبة في
الحفاظ عمي الجثة  ،ثم أصبحت حجرة مربعة  .ثم تم عمل ربوه من الرمل والحصي فوقيا  ،ثم تعددت الحجرات
وبعد ذلك تحولت إلي مصطبة ثم إلي ىرم مدرج ثم إلي ىرم كامل في الدولة القديمة  ،ثم اتجو مموك وحكام
الدولة الوسطي إلي نقر مقابرىم في صخر الجبل كما اتجو بعضيم إلقامة مقابر عمي شكل أىرامات صغيرة إلي
أن أتي تحتمس األول باألسرة الثامنة عشرة فحفر مقبرتو بالصخر خمف ىضاب واد طيبة الغربية (وادي المموك)
في تكتم شديد وقد لجأ إلي فصل المعبد الجنائزي عن المقبرة حتى ال يعرف المصوص طريقيا.

-

لعبت فكرة البعث والخمود أىمية كبري في توجيو اىتمام المصري القديم نحو تطوير المقبرة الممكية بشكل دائم
والحفاظ عمي محتوياتيا  ،وقد اختمفت نظرية المموك في تشييد مقابرىم  ،بعد أن عاصروا سرقة محتويات اليرم
في الدولة القديمة  ،فرغم ضخامتو لم يحقق اليدف المنشود من إقامتو  ،كما أن تعقيدات الممرات الداخمية
الموصمة لحجرة الدفن بأىرامات الدولة الوسطي لم تنجح أيضاً في الحفاظ عمي جثمان الممك ومحتويات المقبرة ،
وليذا كان من الضروري البحث عن وسائل أخري لحماية المقبرة .

-

كان الفنان المصري القديم دائم التطوير في شكل المقبرة إال أن فكرة التل األزلي الذي بدأ اإللو من فوقو خمق
الكون وعميو سيتم البعث مرة أخري كانت مسيطرة عمي الفنان في تحديد شكل المقبرة الممكية.
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كان لمحالة االقتصادية والسياسية والفكر الديني السائد أثر كبير في حجم وشكل المقبرة الممكية وفي الخامات
المستخدمة في إنشائيا.

-

ال نستطيع فصل المقبرة عن محيطيا المعماري من معابد ومباني ممحقة وعناصر فنية تتكامل معيا كالنحت
والتصوير  ،كما أن كل تمك العناصر تدور حول ىدف محوري واحد ىو خدمة الفكر الديني الجنائزي .

لوحة ()1

(أ) مجموعة زوسر المعمارية بسقارة ويظهر بها المقبرة الجنوبية
وموقع مدخل الهرم – األسرة الثالثة بالدولة القديمة

)(https://en.wikipedia.org/wiki

)( (https://en.wikipedia.org/wikiب) هرم زوسر المدرج – سقارة

لوحة ()2

(أ) تصميم لهرم ميدوم – الممك

سنفرو – األسرة الرابعة –
الدولة القديمة
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(ب) هرم ميدوم – الممك سنفرو – األسرة الرابعة – الدولة القديمة
)(https://en.wikipedia.org/wiki

لوحة ()3

(أ) تصميم لهرم دهشور المنحني – الممك سنفرو – األسرة الرابعة – الدولة القديمة )(Borter, 1974

(أ) هرم دهشور المنحني – الممك سنفرو – األسرة الرابعة – الدولة القديمة )(https://en.wikipedia.org/wiki
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(أ) تصميم لمهرم األكبر لمممك خوفو بالجيزة – األسرة الرابعة – الدولة القديمة )(Romer,J., 2007

(ب) أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع بالجيزة – األسرة الرابعة – الدولة القديمة )(https://en.wikipedia.org/wiki

لوحة ()5

(أ) تصميم لهرم الممك خفرع بالجيزة – األسرة الرابعة – الدولة القديمة
)(Valloggia, 2011
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(ب) هرم الممك خفرع بالجيزة – األسرة الرابعة – الدولة القديمة )(https://en.wikipedia.org/wiki

لوحة ()6

(أ) مسقط أفقي ومقاطع لمصطبة شبسكاف – األسرة الرابعة – الدولة القديمة
(بدوي)1988 ،
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لوحة ()7

(أ) تصميم لهرم الممك أوناس – نهاية األسرة الخامسة – الدولة
القديمة
)(Borter, 1974

(ب) حجرة الدفن بهرم الممك أوناس – نهاية األسرة
الخامسة – الدولة القديمة
(http://www.pyramidtextsonline.com/platev
)ii.html
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لوحة ()8

( ب) قطاع أمامي وآخر جانبي لحجرة الدفن
) (Polz, 2007لمممك منتوحتب الثاني

(أ) تصميم لمقبرة ومعبد منتوحتب الثاني بالدير البحري – األسرة الحادية
) (Polz, 2007عشرة – الدولة الوسطي

(ج) تصميم لتصور معبد منتوحتب الثاني بالدير البحري – األسرة الحادية عشرة
)  –(Richard H. Wilkinson, 2000الدولة الوسطي
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لوحة ()9

(ب) بقايا ُزم ّهقبزة الولل اهٌوحاث االّل باللشج  -االسزة
الثاًيت عشزة – الدّلت الْسطي
)(https://en.wikipedia.org/wiki
(أ) حصوين للوجوْعت الِزهيت للولل اهٌوحاث االّل
باللشج  -االسزة الثاًيت عشزة – الدّلت الْسطي
)(Arnold, Di., 1988

لوحة ()11

(أ) حصوين للوجوْعت الِزهيت للولل سٌْسزث
االّل باللشج  -االسزة الثاًيت عشزة – الدّلت
) (Arnold, Di., 1988الْسطي
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لوحة ))11

(أ) حصوين للوجوْعت الِزهيت للولل سٌْسزث الثاًي بالالُْى  -االسزة الثاًيت
) (Petrie W.M.F., 1923عشزة – الدّلت الْسطي

(ب) بقايا ُزم ّهقبزة سٌْسزث الثاًي بالالُْى  -االسزة الثاًيت عشزة – الدّلت
) (https://en.wikipedia.org/wikiالْسطي
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لوحة )(12

(أ) حصوين للوجوْعت الِزهيت للولل اهٌوحاث الثالث
بِْارٍ  -االسزة الثاًيت عشزة – الدّلت الْسطي
)(Petrie, 1889

(ب) بقايا ُزم ّهقبزة اهٌوحاث الثالث بِْارٍ -
االسزة الثاًيت عشزة – الدّلت الْسطي
)(https://en.wikipedia.org/wiki

لوحة ()13

(أ) باًْراها لْادي الولْك بالديز البحزي يْضح الوْقع الذي اخخارٍ الولل ححخوس األّل
إلقاهت هقبزحَ – األسزة الثاهٌت عشزة بالدّلت الحديثت
)(https://en.wikipedia.org/wiki
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(ب) هسقط لوقبزة الولل ححخوس األّل بالديز البحزي – األسزة الثاهٌت عشزة
( بالدّلت الحديثتBorter, B., 1960)
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