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ُيعتبر هذا الموضوع من المواضيع الشائكة التي يتجنب  الببعا اليب ين انحبا ييبن     
يرون أن مجر  التي ن ان العنف ق  يشين اليضارة المصرية الق يمة،بما لحا من أيا ى 
بيضبباع ا ببا يضببارال العببالمين القبب يع واليبب ين ا ببا يبب  اببواع،وأن  أمببر منبباف لمببا 

 (1بما تركل من القيع الرفيعة والمثل الع يا.) ااهمل ب  من رقا ورفعة لإلناانية
جبل مبن تابجيل مببا العنبف بكافبة أنوااب ،ولع يد اابتد ع المصبر  القب يعواليقيقبة أن    

ولببذلس اببوف يببتع تنبباول هببذا ،العنببف فببي صببورة نببر أو من ر يعبببر اببن م بباهر هببذا
لا الفصبل يين أن  ال ابيل إايين وهما العنف الب ني وال ف ي،الموضوع من بع ين أاا

 بين النر والمن ر لرص  هذه ال اهرة. 

 العنف البدني: أوالً:

  :العنف البدني من خالل المناظر 

 العنف بين الصبية:  -
ومبن  ؛مقابر مصر الق يمة مبن منبا ر معببرة ابن العنبف الممبارا ببين الصببية لع تدل

يين يمثبل  ،أمث ة ذلس ما ور  ا ا ج ران مقبرة دنتكا باقارة من اح  األارة الاا اة
صبي معاق ل  رأا ضدمة وا اع قفر ص ر  بارزه لألمباع وأرجبل يوي بة ورفيعبة 
والذ  يتع إذالل  من قبل صببية خدبرين ببجبباره ا با الابير بابراة ببالررع مبن يركتب  

 (2(.)1ان ر الشكل )،  ا ا الرأاـن يريق ربي  باليبال وضربـالبييئة ا
لحذا العنف ا ا ج ران مقبرة مننا التي تيمبل رقبع  ممثل   ا  وفي ال ولة الي يثة نج  من ر

يين تتعارس فتاتان تجمعان انابل اشرة، بشيخ اب  القرنة من أوادر األارة الثامنة 69
 (3.)(2،ان ر الشكل)الينية فتشابكل أي يحما وجذبل كل منحما شعر األدرى

 العنف الموجه للعمال والخدم:  -
فق  جباع ا با جب ران مصبيبة ،تيبل إشبراف  ااتد ع المشرف العصبا لتد يب  مبن يعمبل

ا  ا ببا ـ  الدبب ع ميرويببـن احبب  األاببرة الداماببة من ببر يمثببل أيببـنفريربتبباب باببقارة مبب
رف الببذ  يشبباه  مببا ييبب ن وهببو متكبب  ا ببا ُيضببر  فببي وجببو  المشبب وهببو األرا
 (4)العصا.

                                                           

(
1
 .465، ص2009، ، القاهرة2الق يمة، جـ اب  الي يع نور ال ين، اثار ويضارة مصر – (

(
2
)-Wreszinski, W., Atlas, vol. III, Leipzig,  1938 , p. 43, Taf. 23; Vandier, J., Manuel 

d'Archéologie Égyptienne, vol. IV, Paris, 1964, Fig. 285; Smith, W. S., A History of Egyptian 

Sculpture and Painting in the Old Kingdom, London, 1946,  Fig. 81c; James, T. G. H., The 

Mastaba of  Khentika Called Ikhekhi, London, 1953, p. 21, pl. XI.  

(
3
)-Hawass, Z., Le Tombeau de Menna, Le Caire, 2002, p. 23, Planche XXVA; Wreszinski, 

W.,  Atlas, vol. I, Genéve- Paris, 1988, Taf. 233.. 
 (

4
)- Lauer, J.- P., Saqqara, The Royal Cemetery of Memphis, New York, 1976,  p. 155, pl. 

141.  
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اح   بالشيخ اب  القرنة من80تي نفر التي تيمل رقعكما ُمثل ا ا ج ران مقبرة جيو   
 (5)(.3،أن ر الشكل)رير مييع أوأمنيت  الثاني من ر لمشرف يضر  دا ع محمل  

 العنف الموجه للعبيد:  -
يوج  من ر فري  من نوا  يصور الع ي  من المشاار المدت ية ممثل ا ا ج ران مقبرة 

يين يتع ابي  أيب  العبيب  المتمبر ين مبن يبة من اح  األارة الثامنة اشرة،نفريت  بي
وفي نفا الوقل يتع إ حار روب الريمة والتعايف بيبل مع تد ي  خدرين بعصا،رقبت  

ويبتع فبي توزيعحمبا ا يحع،بتصوير الدبز والجعة فبي صبن وقين أا با المن بر مبن أجبل 
نفا المن ر إبراز فكرة اليرية التي تتناقا مبع العبو يبة بتمثيبل العجبل البذ  يفبر ببين 

 (6(.)4)،ان ر الشكلاألشجار فريا  

 نف الموجه لألسرى: الع -
تي رجال الير  المصريون في يروبحع ما يؤتا في الير  اا ة من ضبرو  العنبف أ

رير أن تنكي حع بدا ائحع إذا قيا بمقاييا اصورهع وقورن بتنكيل المجتمعال المياربة 
األدرى  ل ا ا أنحع كبانوا أدبف المجتمعبال الق يمبة بيشبا  وتنكبيل  بداب ائحع وأابراهع 

ر ايببون كبببافببقع ف ع يعمبب  الفراانببة إلببا لقبب يع،نببة بشببعو  الشببرق األ نببا اوذلببس مقار
ا فبي ميباف حع قب ونحوولع يجع بوا جمباجع أاب ائحع مشباال يأاراهع كما فعل الاومريون،

ولع يجبروا أاراهع ا ا مقات بة بعضبحع الببعا ومنازلبة الويبو  كما فعل اآلشوريون،
 ( 7الضاربة كما فعل الباب يون.)

ويقوع المصريون الق ماع وهع مقي ون من أي يحع ورقابحع، الق يع األارى صور المصر 
باي  األارى من رقابحع ولياهع وأنوفحع وذلس ل عرا في ايتفال كبير أماع الم س مع 

ت ة واألاضاع التناا ية التي تبع قيعحبا مبن أاب اع مصبر، وقب  جباع أا ا  أيا   القيصر
  رمابيا ـة قبا   مبن احبـر معركبـفيمبا يدبذلس ممثل  ا ا ج ران معبب  أببي ابمبل 

 (8)(،ومعب  هابو من اح  رمايا الثالن.5،أن ر الشكل)الثاني
ففي ال ولة الي يثة كانل تقيع أيا   األارى المتوفين كعا ة أجنبية ثع تع ق ا ا أابوار 
ييبة كرمز لإلنتصار أو تثبل ا ا الرماب أو ا ا جباه الديول أو في العجلل اليربية 

 (9)في كومة كبيرة أثناع يصر القت ا.تكوع ثع 

                                                           

(
5
)-Wreszinski, W.,  Atlas, vol. I, Taf. 261. 

(
6
)-Davies, Norman de Garis, The Tomb of Nefer- Hotep at Thebes, vol. I, New York, 1933, p. 

33, pl. XLIII. 

(
7
ج   اب  الالع ميم  صالح، منا ر القتال ويصار الم ن في فن النق  اآلشور  في اصر م-(

اإلمبرايورية مع مقارنتحا بما في فن النق  المصر  الق يع يتي نحاية ال ولة الي يثة، راالة 
 ومابع ها.131ع، ر2010ماجاتير، جامعة القاهرة، 

(
8
)-Wreszinski, W., Atlas, vol. II, Genéve- Paris, 1988, Taf. 24; Tyldesley, J., Judgement of the 

Pharaoh, Britain, 2000, p. 76. 

(
9
)- Altenmüller, H., "Hand", in: LÄ. II, Wiesbaden, 1977 , col. 940.  
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وتديي ا  لما ابق ذكره فق  اثر ا ا قيعة صبييرة مبن اليجبارة مبن احب  الم بس تبول    
انخ خمون صورل مجمواة من الجنو  المصبريين د بف العجبلل اليربيبة وقب  انينبا 

،وتعتقب  (6،أن بر الشبكل)أي هع لقيع ي  أي  األا اع النوبيين البذ  ابقي أابفل العجلل

Krauss  ا الجنببو  فببي اصببر التبب ري  التببي يقببوع بحببأن هذذ ا امل ذذن مذذأن  ذذن أ  ذذأن

 (10)ال ولة الي يثة.
بمعركبة كما صور ا ا الج ار اليربي لمعب  أبيب وا مبن الدبارن من بر يرببي دبار 

ييببن يقببوع أيبب  الجنببو  المرتزقببة بقيببع أيبب   أيبب  القت ببا قببا   ل م ببس رماببيا الثاني،
ا ا ج ران معب  هابو من اح  رمايا ،ومثل (7)،ان ر الشكل ا هعالييثيين ليصر أا

 (11) ية التي تع قيعحا من أا اع مصر.التنااالثالن أكواع من األي ى واألاضاع 

 العنف الموجه لمقدمي الحسابات:  -
الياابال مبع الفليبين  يقأاتا  المصر  الق يع ااتد اع رجال األمن أثناع مراجعة وت ق

 ( 12الضياع.) والرااة ورؤااع
أن كل مق مي الياابال يتع ايبحع بالعصا لجع حع يتق مون أمباع الكتببة  Vandierيرى 

لبس ا با ااتببار أنحبع جميعبا  من قبل رجال األمن الذين يتبعون معحبع أابالي  انيفبة، وذ
ولكن من يبتع اقابب  هبو المبذن  البذ  ثببل أنب  وذلس يتا قبل أن تثبل براعتحع، مذنبون

رقباع المابج ة مبن مدالفبة لألأقل مما يج  ا ي  تق يمحا أو بمعنا خدبر تكبون  ق ع أرقاما  
 (13)قبل ل ى الكتبة.

أن الذين يق مون أرقاما  أقل مما يج  ا بيحع تقب يمحا هبع البذين فقبي :قائل   Klebsويع ق 
 (14)ع أماع الكتبة لمراجعة يااباتحع.يتع ايبح

ياببابال ي منببا ر تبب قيق الـيية فببأن ااببتد اع ضببربال العصببا البابب Montentذكر ـويبب
ـل ر ع كبـاب لوجو ها مع  لبـوع من اإلرتيـن ياتد محا يشعر بنـذا مـلاراان ما تناا،

 (15)من يياول المقاومة.
وقببع المصببر  القبب يع الضببر  كعقوبببة تد يبيببة فوريببة ا ببا الببذين يتببددرون اببن ابب ا  

يببتع فببي اليببال وفببي وكان ذلببس ة المفروضببة ا ببيحع مببن قبببل ال ولببة،المقببررال الضببريبي

                                                           

(
10

)- Eaton Krauss, M.,  "Tutankhamun at Karnak", in: MDAIK. 44,  Wiesbaden, 1988,  p. 5; 

Heinz, S. C., Die Feldzugdarstellungen des Neuen Reiches, eine Bildanalyse, Wien, 2001, p. 

238.  
(

11
)-Wreszinski, W.,  op. cit., pls. 20, 21; Tyldesley, J.,  op. cit., p. 76.  

(
12

)- Junker, H., Giza, vol. V, Leipzig, 1941, p. 78; Kanawati, N., Beni Hassan, Art and Daily 

Life in an Egyptian Province, Egypt, 2010,  p. 70. 
(

13
)-Vandier, J., Manuel d'Archéologie Égyptienne, vol. V,  Paris, 1969, pp. 212. 

(
14

)-Klebs, L., Die Reliefs und Malereien des Mittleren Reiches, vol.   , Heidelberg, 1922, p.87.  
(

15
)-Montet, P., Scénes de la Vie Privée dans les Tombeaux Égyptiens de L' Ancien Empire, 

Oxford, 1925, p. 148. 
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فروضبة ناتجبة ابن ولع تكن العقوببة الم  تتع في  ام ية ت قيق الياابال،المكان نفا  الذ
 (16)إجراعال قانونية.

اسدددخدم رجددال اأمددن أسدداليو تنيعددة ومدنوتددة مددا مقدددمي الحسددابات ومددن  دد   ولقددد 
 اأساليو ن كر: 

 نينباع نصبف إنينباعة ااتد اع راية ي  رجل األمبن إلجببار مقب ع اليابابال ا با اإل
ويع  من رمقبرة نفبرو كبايي بابقارة مبن ب ايبة احب  نبي نوع من اإلذالل،أثناع الاي  ك

 واررع من األارة الداماة من أروع األمث ة ا ا 

ويجببره اببس أيبب هع مقبب ع الياببابال مببن رقبتبب  ييببن يممبب ى قاببوة وانببف رجببال األمن،
 (17)(. 8الشكل) اااة لكبر ان ،ان ر ايبا  في وضع اإلنيناع  ون مر

رة باقا    تمثيل وضع اإلجبار ا ا اإلنيناع في مقابر أدرى مثل مقبرة كاجمني وق  تع 
بالبرشببا مببن  2ومقبرة جيببوتي يتبب  التببي تيمببل رقببع مببن ب ايببة احبب  األاببرة الاا اببة،

 (18)اصر ال ولة الوايا.

 نبي إجبار مق ع اليابابال ا با الركبوع وهبو مبا جباع ممبثل  ا با جب ران مقببرة رم
 وكذلس مقبرة باكل الثالن التي تيمل رقعحاية اح  تتي من األارة الاا اة،باقارة من ن

 (19)(.9أن ر الشكل) ببني يان من اح  األارة اليا ية اشرة15
ا  ـوفي بعا األييان يتع تصوير مق ع الياابال في وضع الركبوع المبندفا البذ  يكب

 نـ ر مقبرة تي باقارة م   ا ا األرا وذلس يبقا  لمنـيصل إلا وضع التم
 (20(.)10ان ر الشكل )،اح  األارة الداماة   

ومما هو ج ير باإلشارة أن أكثبر الحيئبال شبيواا  فبي منبا ر تقب يع اليابابال هبو تمثيبل 
وكبان انينباعة أو وضبع الركبوع المندفا، مق ع الياابال أثناع تعنيف  في وضع نصبف

مي اليابابال وهببو مبا جباع ممبثل  ا ببا وضببع المنتصب  لمقب المبن الحيئبال النبا رة هبو 
 ( 21.)(8أن ر الشكل)،ج ران مقبرة نفرو كايي باقارة

                                                           

(
16

)-Lorton, D., " The Treatment of Criminals in Ancient Egypt", in: JESHO. XX, Leiden, 

1977, p. 24, note. 110. 

(
17

)-Moussa, A. M.& Altenmüller, H., The Tomb of Nefer and Ka-Hay, Mainz, 1971, p. 23, pl. 

6.  

(
18

)-Vandier, J.,  op. cit., pp. 216, 218, Fig. 102,1; Newberry, P. E., El Bersheh, vol. I, London,  

1893, p. 28, pl. XVIII; Firth, C. M. & Gunn, B., Teti Pyramid Cemeteries, vols. I, II, Le Caire, 

1926, p. 113, pl. 53, no.1; Harpur, Y. & Scremin, P., The Chapel of  Kagemni, Oxford, 2006, 

p. 378, Fig. 4; Wreszinski, W., Atlas, vol. III,  p. 135, Taf. 68b.     
(

19
)-Newberry, P. E., Beni Hassan, vol. II, London, 1893, pl. VII; Kanawati, N., The Teti 

Cemetery at Saqqara, vol. IX,  England, 2009,  p. 28, pl. 45.     
(

20
)- Wild H., Le Tombeau de Ti, in: MIFAO. 65, 3, Le Caire, 1966, pl. CLXVIII; Harpur, Y., 

Decoration in Egyptian Tombs of the Old Kingdom, New York, 1987, p. 169, Fig. 162. 

(
21

)- ibid., p. 169; Moussa, A. M.& Altenmüller, H., op. cit.,  p. 23, pl. 6.   



 14دراسات في آثار الوطن العربي

 - 56 - 

 وذلس يبقا  لمن ر مقببرة هنقبو الثباني  ،إ حار مق مي الياابال اراة بيرا إذاللحع
إن وضبع قائل : ربريع ق هاو(،11ح  األارة الاا اة،ان ر الشكل)ب ير الجبراو  من ا

 (22)الياابال يع  أقل انييايا  من تجري ه من ملبا ق مي فا لمالركوع المند
من المنا ر اليريبة في نياق ابر  مقب مي اليابابال مبا جباع ممبثل  ا با كابارة مبن  

متيف المصبر  بالقباهرة لاليجر الجير  مبن مقببرة جاجبا إع ابنخ والميفو بة ياليبا  ببا
ببجبار أي  مق مي يين يقوع أي  رجال األمن من اح  األارة الداماة، 1541تيل رقع

 فب  يوجب  تمامبا  ومبن د ا  وي حر هبذا الرجبل ااريبالابي ،الياابال ا ا اإلنيناع أثناع 
بعصببا ليضببر  بحببا ويلمببا بيبب ه األدببرى يبب ى ي يبب  مماببكا  أيبب  رجببال األمببن رافعببا  إ

 ( 23(.)12)ؤدرة الرجل المنيني،ان ر الشكلم

 فقبب  جبباع ا ببا بمع ومال،الياببابال ا ببا اإل الع  ااببتد اع العصببا إلجبببار مقبب مي
يتعبرا ج ران مقبرة تي بابقارة من بر ل مشبرف ا با المدبازن الداصبة ببالدبز وهبو 

،    ان بر ع نصف قبائع أثنباع مراجعبة اليابابالل ضر  بالعصا في وضع الركوع بجذ
 (24(.)13)الشكل

  ااتد اع العصا ل تح ي  بالضر  أثناع اي  مق مي الياابال وهذا ما ور  تصويره
، ومقبرة أمنميال (14أن ر الشكل)،إبي ب ير الجبراو  من اح  األارة الاا اة بمقبرة

ومقببرة دنبوع يتب  التبي تيمبل ببني يان من احب  انوابرل األول، 2التي تيمل رقع 
 (25)ببني يان من اح  انوارل الثاني. 3رقع 

 فع مق ع الياابال إلا األماع من دلل إمااك  من د ف انق  ومن ذرااي  بالقبا  
لثالبن ببنبي يابن،ان ر ل اا يحما من الد ف وهو ما جاع ممثل  ا ا ج ران مقببرة باكب

 (26)(.15الشكل)

  فق  جاع ا با جب ران مقببرة باكبل الثالبن اليبال في تقيي  مق مي الياابال،ااتد اع
ببني يان من ر ليارا يماس بعصا قصيرة في ي ه اليارى بينما يماس في ي ه اليمنا 

أن بببر ،   فيابببير منينبببا ال حبببر،بببب  أيببب   هبببذا الراابببي مبببن الد فاليببببل البببذ  قيببب  
 ( 27.)(15الشكل)

وان اقا  المذن  الذ  ثبتل إ انت  ُيلي  أن  ب اية من اح  تتي فبي األابرة الاا ابة، 
وق  كان مر  روكا أول من اقبون جا يا  يين يضربون بالعصا،ي حر المذنبون وهع يع

                                                           

(
22

)- Kanawati, N., Deir El- Gebrawi, vol. I,  England, 2005, p. 70, pl. 55; Harpur, Y., op. cit.,  

pp. 169f.  
(

23
)- Borchardt, L., Denkmäler des Alten Reiches, vol. I, Berlin, 1937, p. 244; pl. 52, 1541. 

(
24

)- Épron, ,L.& Daumas, f., Le Tombeau de Ti, in: MIFAO. 65, 1,  Le Caire, 1939, pl. 

LXVII; Wreszinski, W., Atlas,  op. cit. Alten Reiches, vol. I, Berlin, 1937, p. 244; pl. 52, 1541. 

(
24

)- Épron, ,L.& Daumas, f., Le Tomb, p. 139, Taf. 70. 

(
25

)-Davies, N. de G., Deir El Gebrawi, vol. I, London, 1902, pl. VIII; Newberry, P. E., Beni 

Hassan, vol. I, London, 1893, pls. XIII, XXX; Vandier, J.,  op. cit., pp. 210, 212, Fig. 99, 2.  
(

26
)- ibid., p. 208,  fig. 99, 1. 

(
27

)- ibid., p. 209f, fig. 99, 1.  
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يتع تقيي  م ير الضيعة ورئيا كتببة اليقبول شببا صور العقا  الفع ي في مقبرت  يين 
ة الضر  مو  مزين بدثنين من رؤوا الرجال المتقاب ة،ويقوع بتنفيذ اقوبابوبتاب يول ا

وبالتبالي ،مو  يتبا ال يابتييع أن ي تفلااماك  جي ا  في العبرجلن يقول أي هما لآلدر"
 (28.)(16ان ر الشكل )ي  الضربال جي ا "،تنزل ا 
ولكن االدبتلف يكمبن ج ران مقبرة دنتكبا بابقارة، ع هذا المن ر ما ور  ا اويتشاب  م

مو  مبز ون مبزين ببرؤوا رجبال افي تمثيل رج ين ااريين ومربويين ا ا جبانبي اب
 ( 29.)(17أن ر الشكل)،في انت ار تنفيذ اقوبة الضر 

ان مو  لتنفيذ اقوبة الضر  ا ا جب راوق  تكرر من ر الرجل العار  المربوي يول ا
ووجبب  ادببتلف المن ببر هنببا اببن ،(11أن ببر الشببكل)،مقبببرة هنقببو الثبباني ببب ير الجبراو 

 ببة الضببر  بالعصببا ا ببا  حببر من ببر  مقبرتببي مببر  روكببا ودنتكببا هببو تصببوير لي
في يين أن  في مقبرتي مرى روكا ودنتكا لع يتع تصوير مثل هذه ال ي بة، كمبا المذن ،

ينتحبي مبن أا با بمن بر لرجبل كامبل ولبيا  مو اأن  فبي مقببرة هنقبو الثباني نجب  أن العب
 (30)يال في المقبرتين الاالف ذكرهما.برؤوا رجال كما هو ال

ومن أوادر األابرة الاا ابة نجب  أنب  قب  يب ن ادبتلف فبي تنفيبذ اقوببة الضبر  ا با 
  المببذن  فببي انت ببار اقوبببة مو  الببذ  يببربي يولبباالمببذن  ييببن يببل رجببل ميببل العبب

رجببلن  فيمابس ،مثبل فبي تم يب  المببذن  ا با األراكما  حبر وضبع ج يبب  يتالضبر ،
وذلس يبقبا  لمبا جباع ا با جب ران مقببرة ،بدي ي  وأرج   ويقوع الثالن بضرب  ا ا  حره

 (31.)(18)بي ب ير الجبراو ،ان ر الشكلإ
وق  ااتمر تمثيل العقا  الجا   ا ا ج ران مقابر ال ولة الوايا بنفا تفاصيل اقا  

  مع وجو  ادتلف بابيي وهبو زيبا ة اب   مبن يقومبون بمابس مقبرة إبي ب ير الجبراو
هبذا مبا جباع ممبثل  ا با جب ران مقببرة باكبل و ،أيب   المبذن  إلبا اثنبين بب ال  مبن وايب 

 (32).(9أن ر الشكل) الثالن ببني يان

                                                           

(
28

)- Smith, W. S., op. cit., Fig. 222; Kanawati, N., Beni Hassan, p. 70; id., The Teti Cemetery 

at Saqqara, vol. IX, p. 28, pl. 45; id., Mereruka and King Teti,  Egypt , 2007, p.57,  Fig. 112b  ; 

Lauer, J.- P., op. cit., p. 60, pl. 35; Wreszinski, W., op. cit., p. 134, Taf. 68A. 

(
29

)- ibid.,  pp. 146f, Taf. 71;  James, T. G. H., op. cit., p. 21,  pl. IX; Kanawati, N., Mereruka , 

p. 58, Fig. 115.  
(

30
)- ibid., p. 58, Fig. 113; id., Deir El- Gebrawi, p. 70, pl. 55. 

(
31

)- Montet, P., Scénes, p. 149; Davies, N. de G., Deir El- Gebrawi, p. 16, pl. VIII; Kanawati, 

N., Beni Hassan, p. 70; id., Deir El- Gebrawi, p. 70; Grdseloff, B., " Deux Inscriptions 

Juridiques de L' Ancien Empire" ,  in: ASAE. 42,  Le Caire, 1943, p.55.    
(
32

)-Vandier, J.,  op. cit.,  p. 213f, Fig. 101; Klebs, L.,  op. cit., p. 42, Abb. 25; Newberry, P. 

E., Beni Hassan, vol. II,  pl. VII.  
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ر ـي تصويبـف در في تنفيذ العقا  الجا   متمثل  الوايا وضع خ ولة ـ حر أيضا  في ال
رة ـلمن بر مقببـقا  وضبع الركبوع اابتع ا ا  لضبرب  بالعصبا وذلبس يبب مق ع الياابال فبي
 ( 33.)(19ـل )ان ر الشكـن،أمنميال ببني يا

في اصر ال ول الي يثة ااتمر تمثيل اقا  المذن  وهبو فبي وضبع الركبوع وضبرب  و 
بشبيخ ابب   39بالعصا وهذا ما جاع ممثل  ا ا ج ران مقبرة بو أع رع التبي تيمبل رقبع 

بشبيخ  81ومقبرة أنني التي تيمبل رقبع ،(20أن ر الشكل)،ن اح  تيتما الثالنم القرنة
 (34)من اح  نفا الم س. اب  القرنة

كما ااتمر في نفا الفتبرة اقبا  المبذن  بتمثي ب  فبي وضبع ممب و  ا با األرا ويقبوع 
أي  الرجال بضرب  ا ا  حره بعصا مع الضيي براية ي ه األدرى ا ا رأاب  ل بتيكع 

ويوجب  من بر مشباب  ا با جب ران ،(21أن ر الشبكل)،بقبا  لمقببرة مننبا بييببةوذلس يفي  
ـي من بر دبار ع فبـمبن احب  تيبتما الرابب بشبيخ ابب  القرنبةمقبرة خمون يت  ايابي 

 (35)اليبو . بياابال كيل
وتي يل  لما ابق ذكره نرجح أن  كان يتع تعنيف جميع مق مي الياابال ا ي أاتبار أنحع 

من المن ر ُتمارا  ا  كبير ا  منا ر داصة بالعقا  الجا   تشيل ييز مذنبين ب ليل وجو 
تدت بف -مو  مبع الضبر  بالعصبااوضع التم  ا ي األرا والربي يول الع-في  أاالي 

ابال في يابور العبرا ا بي ان األاالي   التي ااد محا رجال االمن مع مق مي اليا
 Vandierوهذا يتفق مع رؤية الكتبة،

 

 لدي دعرضت للعنف في منظر دقديم الحسابات ن كر منهم: وتن العئات ا  
   الفليين الذين تعرضوا بش ة لعنف رجال األمن وذلبس يبقبا  لكابارة اليجبر الجيبر

أن ر ،الميفو ة بالمتيف المصر  بالقاهرة من مقبرة باقارة من احب  األابرة الدامابة
 (36).(22الشكل)

  فقب  مثبل ا با نبف مبن قببل رجبال األمن،تعرضبا  ل عالرااة البذين كبانوا أكثبر الفئبال
ج ران مقبرة القزع ابن  ببالجيزة مبن أوادبر األابرة الاا ابة من بر لراابي فبي وضبع 
منتصبب  ُيبب فع لألمبباع بضببرب  ا ببا رأابب  مببن قبببل رجببل أمببن يماببس فببي يبب ه األدببر  

ولع يقتصر أمبر ميااببة الراباة بعنبف ا با فئبة رجبال األمبن ،(23أن ر الشكل )،اصا
أيضا  ل مياابة من قبل مائولي الرااة بنفا األاالي  العنيفة التي كانبل يين تعرضوا 

                                                           

(
33

)- id., Beni Hassan, vol. I, pl. XIII; Vandier, J.,  op. cit.,  p. 210, Fig. 99, 2.  
(

34
)-Davies, Norman de Garis, The Tomb of  Puyemre at Thebes, vol. I, New York, 1932, pl. 

XII; Wreszinski, W., Atlas, vol. I, Tafs. 157, 264.  
(

35
)-ibid.,  Taf. 232; Hawass, Z., Le Tombeau de Menna,  Planche XXB; Dodson, a.& Ikram, 

S., The Tomb in Ancient Egypt,  London, 2008, Fig. 106; Davies, N. de Garis & Davies, Nina 

de Garis, The Tombs of Two Officials of Tuthmosis the Fourth, London, 1923, pp. 11f, pl. IX; 

PM.1, 1, p. 146.   
(

36
)-Wreszinski, W.,  op. cit., Tafs. 402,403.  
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متبعببة مببن قبببل رجببال األمببن وهببي إجبببار الرابباة ا ببا الركببوع وااببتد اع رايببة اليبب  
مين باليواوي  من  إلجبارهع ا ا اإلنيناع وهذا ما جاع ممثل  ا ا ج ران مقبرة ياي

 (37).أوادر األارة الداماة

 ت حر وهي تتعرا ل عنف في من ر تق يع الياابال اوى مرة واي ة  المرأة التي لع
  يين تتعبرا امبرأة ترضبع يفبل  ل تح يب،ا ا جب ران مقببرة باكبل الثالبن ببنبي يابن

متكئبة  ة أدبرى وامبرأة اجبوزويوجب  ببالمن ر ابي بالضر  من قببل أيب  رجبال األمن،
ابباة الببذين يت قببون وفي اليالبب  أن هببؤالع الاببي ال كببن زوجببال ل را ببا اصببا قصببيرة،

 (38).(9)ن الرفق بدزواجحن،ان ر الشكلالعقا  وق  جئن متوالل يي ب

  رؤااع الضياعHqAw Hwt ية ل ضيعة مبن ييبن مائولون ان اإل ارة اإلقتصا  وهع
وتتع مياابببببتحع أمبببباع المشببببرف ا بببببا تدببببزين الميصببببول،تربية المواشببببي،واأللبان،

وقبب  تببع تمثيببل رؤابباع األملس، مثمنع،مبب ير الضببياة اليقول،الكتبة،المشببرف ا ببا كتببب
فبي من بر تب قيق اليابابال ا با جب ران مقببرة  HqAw Hwtالضياع الذين ييم ون لق  
ومصبيبة أيب ول بابقارة باقارة من اح  األابرة الداماة، 16رع شبا التي تيمل رقع
وممببا تجبب ر اإلشببارة إليبب  أن هببذا ال قبب  ،(24)،أن ر الشببكلمببن احبب  األاببرة الاا اببة

ي  لرؤااع الضياع ق  اابتمر فبي احب  ال ولبة الي يثبة وذلبس يبقبا  ل بنر البوار  المصا
بييبببة مببن احبب  يتشباببول وتيببتما  155مببل رقببع ا ببا جبب ران مقبببرة أنتببف التببي تي

 (39.)الثالن

 وتن العئات المدواجدة في منظر دعنيف مقدمي الحسابات ن كر: 

 المشرف ا ا الكتبة

 imy rA sS  وهو مائول ان التاجيل فيما يدر إ ارة

الضيعة ويعاون  بعا الكتبة في يالة اتااع األملس مثل المشرف ا ا كتبة اليقول 

 imy rA sS HAt مقبرة مر  روكا  وق  جاع تمثيل ذلس ا ا ج ران
 (40.)(16أن ر شكل)،باقارة

                                                           

(
37

)-Harpur, Y., Decoration in Egyptian Tombs, p. 170, Fig. 166; Junker, H., Giza, vol. V,   

p. 76, Abb. 18; Kanawati, N., The Rock Tombs of El- Hawawish, vol. IV,  Sydney, 1983,  p. 

21, Fig. 13. 
(

38
)- id., Beni Hassan, p. 70, Fig. 89; Newberry, P. E., Beni Hassan, vol. II,  p. 49,  pl. VII; 

Vandier, J.,  op. cit.,  Fig. 101; Klebs, L.,  op. cit.,  p. 42, Fig. 26.    

(
39

)-Macramallah, R., Le Mastaba d' Idout, Le Caire, 1935, pl. V, B; Yoyotte, J., " Un Corps de 

Police de L' Égypte Pharaonique", in: RdE. 9, Paris, 1952, pp. 142f; Säve-Söderbergh, T., Four 

Eighteenth Dynasty Tombs, vol. I, Oxford, 1957, p. 14;  Lepsius, C. R., Denkmaeler aus 

Aegypten und Aethiopien, vol II, Geneve, 1972, BI. 63; Junker, H., Giza, vol. III, Leipzig, 

1938, pp. 92, 97; PM. I, I,  p. 263. 

(
40

)- ibid., pp. 92, 97. 
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 م ير الضياع

 imy rA pr وق  تع تمثي   في من ر تعنيف مقب مي اليابابال ا با

بالجيزة من اح  األارة الداماة ومصيبة  15ج ران مقبرة نفرباوبتاب التي تيمل رقع 
 (41.)(24أن ر الشكل )،اي ول باقارة

 ساألمببل مببثمنiry xt   وهببو مببن الابب يال الراببمية التببي يببتع أمامحببا مراجعببة
وذلس يبقببا  لكاببارة اليجببر الجيببر  الميفو ببة ،اببابال مقبب مي اإلقببرارال الضببريبيةي

 (   42.)(12أن ر الشكل)   ،1541عـل رقـبالمتيف المصر  بالقاهرة تي

 sA pr  فئة 
sA pr   لقبب  يشببير إلببا فئببة مببن رجببال األمببن أو فرقببة مببن فببرق الشببرية يعم ببون فببي
وكانوا يمث بون يب  الابي  التبي تببي  بكبل مبن كحا كببار رجبال ال ولبة،ي التي يم األراض

 (43)يتد ف ان  فع إلتزامات  المالية.
كان ب اية  حور هذا ال ق  ألول مبرة بشبكل واضبح فبي احب  األابرة الدامابة مصبايبا  

وق  ذا ممثبل فبي مقببرة رع شببا بابقارة،وه،لمن ر من يقبوع بتعنيبف مقب مي اليابابال
هبو  ذا ال قب  فبي منبا ر تب قيق اليابابال فبي احب  األابرة الاا ابة كمباااتمر تمثيبل هب

وفي ال ولة الوابيا تبع تمثيبل هبذا ال قب  كثيبرا  يبقبا  واضح في مصيبة أي ول باقارة،
فبي المنبا ر التبي  sA prل شواه  األثرية بدلف مقابر ت س الفترة يين لع نصا ف لقب  

وقب  ادتفبا ع تيبل ضبيي رجبال األمن،يع ياباباتحتيو  األشدار المكرهين ا با تقب 
 (44)ة أدرى ل  حور في العصر المتددر.هذا ال ق  من نصور ال ولة الي يثة واا  مر

بصببيية المفببر  يبقببا  لمقبببرة نفربببا وبتبباب sA pr فببي بعببا األييببان ي حببر لقبب  الببـ
 وذلبـسsAw prw    بصبيية ثل ال قب  ـان أدبرى يمبـوفبي أييب،(25)،أن ر الشكلبالجيزة

 (45)(26الشكل)،ان ر  ول باقارةـ ران مصيبة أيـا ا ج
ترت   هذه الفئة يبقا  لمنا ر ال ولبة الق يمبة نقببة يوي بة أو قصبيرة بيبرف مب ب  مبن و

األماع وهي داصة بالمو فين الراميين ويماكون في أي يحع اصا تنتحي بي  وذلس يبقا  
ير  الميفو بة ببالمتيف وكاارة اليجر الج(25أن ر الشكل)،لمقبرة نفرباوبتاب بالجيزة

                                                           

(
41 -( Lepsius, C. R., op. cit., BI. 56; Macramallah, R.,  op. cit., pl. V, B.  

(
42

)-Borchardt, L.,  op. cit., p. 244, pl. 52, 1541.  
(

43
)-Kanawati, N., Beni Hassan,  p. 70, note.105; id., The Teti Cemetery at Saqqara, vol. IX, p. 

28; Yoyotte, J.,  op. cit., p. 144; Kanawati, N. & Abder- Raziq, M., The Unis Cemetery at 

Saqqara, vol. II,  Oxford, 2003, p. 48.  
(

44
)-Macramallah, R.,  Le Mastaba d' Idout, pl. V, B; Lepsius, C. R., op. cit., BI. 63; Yoyotte, 

J.,  op. cit., pp. 146-149; Vandier, J.,  op. cit., pp. 204-218. 

(
45

)-Kanawati, N. & Abder- Raziq, M., op. cit., p. 48, pl. 55; PM. III, p. 169; Lepsius, C. R., op. 

cit., BI. 56. 
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ييتف ون بحبذه  sAw prwوكان الـ،(11ن ر الشكل) أ1541المصر  بالقاهرة تيل رقع
 (46(.)13 )ان ر الشكل،و واضح في مقبرة تي باقارةــالعصا في شكل اايواني كما ه

ألن يكبون لحبا هيكبل و يفبي كامبل  ا  كانل هذه الفئة الق ي ة الع   التي لع يكن اب  ها كافيب
 ذات  تن رن في ا ع و يفي ممثل من أا ا إلا أافل ا ا النيو التالي: قائع ب

Imy rA pr ،)المبب ير( ثعsHD) المفبت( ثعimy xt sAw prwثب ) ع البـ ـ)المراقببsA 
pr.(47) 

لكبونحع فبي  وذلبسsA pr ل بـتتمتع بامتيازال لع تكن متبوفرة  imy xt sAw prwكانل فئة
شيل هذه الو يفة لع يشيل إلا جانبحا و ائف فمع ع من ،sA prمرتبة و يفية أا ا من 

وذلس بااتثناع ،كما أنحع لع يت رجوا في مناص  أمنية أدرى تتصل بنفا الو يفة،أدرى
 imy xt sAwإلبا منصب   sA prن منصب  ـالبذ  اابتياع أن يتب رن مب Bbiالمو ف 

prw (48.)ا  وهذا ااهع في جعل ماتواهع اإلجتمااي واإلقتصا   بايي 
إلا قاوتحع في  وذلس يرجع،ل ى الفليين ا  مبيوض sA prل و يفة الـ كان من يشي

 sA prالـ    ن قبل ـويؤك  ذلس النر المصاي  لمن ر ضر  رناي ممعام ة الفليين،
 sAالـ رجـالا ـ" إن  ذلس الذ  يبيذكر النرـالذين يؤ ون ام حع بل ريمة يين ي

pr (49()17الشكل)ن رأ"،اي ت  اي ه وبيا]كره[)ينال(باي هالداصين 

  :العنف البدني طبقاً للنصوص 
تتنوع أاالي  العنف الب ني يبقا  ل نصور ما بين ضر  وقتل وارتصا ، وكان نا را  

وال يرجع اب  ن رتحا إلا ،ماتع إثبال جميع أشكال اإلات اع الب ني في الوثائق القانونية
ولكن ،ي أماكن أدرىيين أن  كان هناس إشارال ارضية انحا ف،أنحا لع تكن تي ن

ن رتحا ترجع إلا أن ت س القضايا لع تكن تن ر أماع المياكع يين تع تجن  المياكع 
تعرا ا ا ا يال أدرى  ون  المي ية ليماية مصالح داصة في يين أنحا كانل

،يين اج ل ا ا موا  كما أن ن رتحا ترجع إلا اليريقة الايئة التي وثقل بحاذكرها،
 (50األواتراكا وبالتالي فق ل ت س الوثائق باحولة.) ا مثلمن الاحل فناؤه

 :الضرو 
الفلب المصر  الق يع من الفئال المجتمعية التي تعرضل ل ضر  ولإلهانة، فيبقا  كان 

ق  تعرا الفلب ،ألارة العاشرةجرل أي اثحا في اح  البر ية القرو  الفصيح التا 

                                                           

(
46

)- ibid., BI. 56; Épron, ,L.& Daumas, f., Le Tombeau de Ti, pl. LXVII; Borchardt, L.,  op. 

cit., p. 244, pl. 52, 1541; Kanawati, N. & Abder- Raziq, M., op. cit., p. 48; Yoyotte, J., "Un 

Corps de Police de L' Égypte Pharaonique", p. 144. 
(

47
)-ibid., pp. 145f.  

(
48

)- Fischer, H. G., Egyptian Studies I, Varia, New York, 1976, pp. 37-38. 

(
49

)-Davies, N. de G., Deir El Gebrawi, vol. I , p. 15f, pl. VIII; Yoyotte, J., op. cit., p. 144. 
(

50
)- Mcdowell, A. G., Jurisdiction in the Workmen's Community of Deir El- Medina, Leiden, 

1990, p. 225; Tyldesley, J., Judgement of the Pharaoh,  p. 161.  
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نمتي ندل بع  أن ااتولا  نن من األثل األدضر منبو ل ضر  بيصالبايي دوإن ا
 (51من بضائع.) ا ا يميره وما ا يحا

فيبقا  لبر يتي ،ااتمر ضر  الفلب في اصر الرااماة وق  امت  األمر إلا أفرا  أارت 
االيي  واي  وأناتازية داماة من اح  األارة التااعة اشرة كان الفلب الذ  يتددر 

قبل ال ولة ُيضر  بش ة وُيييا في ا ا  المقررال الضريبية المفروضة ا ي  من  ان
وذلس  ون مياولة من قبل باألرلل،الماع وُتربي زوجت  في وجو ه وُيقي  أيفال  

صول القائمين ا ي األمر بمعرفة أابا  التددر في  فع الضرائ  من يين تعرا المي
 (52)ران والثعابين.ل ارقة أو لحجوع العصافير والجرا  والفئ

ا يما  أو اي ا  في بيت  من يق  تد ي  زوجت  ان يريق ضربحكان الزون بااتباره ق
أن من  2414 ية ال وفر التي تيمل رقع كر في برفق  ذُ ضربا  رير مبرب)رير مؤثر(،

يق الزون أن يضر  زوجت  ان ما توج  اإلهانة ل ، ولكن في بعا الياالل يصل 
نبل مما يويي أن  ق  تع األمر في النزااال الشدصية بين الزوجين إلا ال جوع إلا الق

 Nash5لزون، فق  ُاجل ا ا وج  أواتراكامن قبل ا ا  مبري ا  ضر  الزوجة ضرب

(OBM 65938)  من اح  رمايا الثالن اتحاما  مرفواا  أماع القنبل بدصور ضر
 (53)لزوجت  وبالفعل تع إ انة الزون. زون

صية يرجع إلا وهنا نشير إلا أن تحشع مثل هذه النصور الداصة باأليوال الشد
فكانل تيف  في القرية كوثائق تراكا،ردر ووفرة الما ة التي تع الكتابة ا يحا مثل األوا

شدصية ييتف  بحا الشدر الذ  فاز بقضيت  ك ليل ا ا يقوق  المكتابة من دلل 
( 54)القضاع وذلس ليف  يق .

 

                                                           

(
51

)-ibid., p. 12; Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature , vol I, Berkeley, 1973 , pp. 170ff.  
(

52
)-Caminos, R, A., Late Egyptian Miscellanies, London, 1954, p. 247; Gardiner, A. H., Late 

Egyptian Miscellanies, Bruxelles, 1937, pp. 64f; Tyldesley, J., op. cit., pp. 54f; Erman, A., The 

Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, p. 193. 

تي ي  لكيفية هناس الع ي  من الوثائق من اصر الرااماة التي تتناول اوع معام ة الزون ل زوجة  ون 
وأواتراكا مُاجل ا يحا نر بالحيراييقية ميفو ة تيل رقع DeM VI اإلااعة مثل بر ية  ير الم ينة

(Eg.Inscr. 253  بمكتبة )Bodléienne . بدكافور 
See: Sweeney, D., " Friendship and Frustration: a Study in Papyri Deir El- Medina IV-VI", in: 

JEA. 84, London, 1998, p. 106; Černy, J., " La Constitution d'un Avoir Conjugal en Égypte", 

in: BIFAO. 37, Le Caire, 1937, p. 47. 

 -(
53

منال ميمو  ميم  ميمو ، العقوبة في مصر الق يمة يتي نحاية ال ولة الي يثة، راالة  (

 ؛ 216، ر1997ماجاتير، القاهرة،
األبناع" في األ   التحذيبي يتي نحاية العصور -الرجل-ة" المرأةميمو  ابي  شيال ميربي، مكان

 .94، ر2002الفراونية، جامعة القاهرة، 
Allam, S., Hieratische Ostraka und Papyri aus Der Ramessidenzeit, Tübingen, 1973, pp. 221f; 

Tyldesley, J., op. cit., p. 161; Mcdowell, A. G., op. cit., p. 225. 
(

54
)- ibid., p. 188. 
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ئيا العمال فق  قاع بان  ر،أُاتد ع الضر  من قبل رؤااع األامال كدا و  ل تعامل
بضر  امال الجبانة ب ون وج  يق في يفل لي ي واات ا قمة األاوار وألقا بكتل 

فو ة بالمتيف البريياني تيل المي 124األجر ا ا الناا وذلس يبقا  لبر ية االل 
 ( 55من أوادر األارة التااعة اشرة.) 10055رقع 

وياتشف ذلس من ه،اتد ع الضر  كواي ة لتد ي  اب كان الاي  في بعا االييان ي
كلع العب  كربعل الاور  أثناع ااتجواب  في يا ن ارقال المقابر الم كية يين ذكر 

امع  أن  ربما ايتعرا ل ضر  من اي ه في يالة معرفت  بدن  ق  تاتر ا ي ما 
الصفية ،ل مقابر في الير  -قاتل اشقاع اي ه–بدصور ارقة رجال إف إن خمون

ن اح  األارة ـم10052ف البريياني رقعـلمتيبر ية ا الثانية اشرة مــن
 (. 56)العشرين.

لع تا ع المرأة من تعرضحا ل ضر  ا ا ي  خدرين بدلف زوجحا يين ضر  أي  
ال صور وي اا خمون داو زوجة ص يق لحع ق  اشترس معحع في ارقة المقابر الم كية 

توفي الذ  ادذت  بيربة ا ا أي  ذراايحا إلجبارها ا ا التنازل ان نصي  زوجحا الم
بر ية المتيف البريياني الصفية الاا اة من  ،بع  ا ة أياع من تقايع الماروقال 

 (57. )10052رقع
 في بعا األييان الضر  كواي ة ل تع ى ا اااتد ع أيضا الشدر المدالف ل قانون 

نر من  ير الم ينة  Gard 54من هو قائع بتنفيذ القانون، فق  جاع ا ا  حر أواتراكا 
البوا  دع إع واال  -المفقو ة اامحا–من اصر الرااماة ان إراال إي ى الا يال 

لمصا رة بعا األشياع من منزل الم اي ا ي  وهو قرو  بايي، فقاع هذا القرو  
وااتر  اشياعه المصا رة، وينتحا النر بعويل من الم اا يين أن  لع  بضر  البوا 

 (58. )يت ق بع  تعويضا  ان ييوانات 
ر هنا إلا أن اإلات اع ا ا األشدار بالضر  كان ُيع  جريمة ُيعاق  ا يحا نشي

وهذا ميبق ا ا ي  ا مي في يالتين بالررع من ا ع ذكر الا ية العقابية  ،القانون
 لضرب  بعا األشدار، اليق في مكان وهما يالة ااندل الذ  اوق  بقيع األيجار

بمتيف الفنون والتاريخ يفو ة ياليا  الم MAH 15274بر ية الصفية الثالثة من  حر 
بجنيف من اح  رمايا الرابع، وكذلس الشريي ندل ايتي الذ  اوق  بالعمل 

                                                           

(
55

)- Černy, J., " Papyrus Salt 124( BRIT. MUS. 10055), in: JEA. XV, London, 1929, pp. 243, 

246. 

(
56

)-Peet, T. E., The Great Tomb- Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty, vol. I, Oxford, 

1930, pp. 135, 153f. 
(

57
)- ibid., pp. 135, 140, 149. 

(
58

)- Mcdowell, A. G.,op. cit.,  p. 172.  
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من  ير  1977بر ية تورين ، اإلجبار  لضرب  بالعصا فدصبح شبيحا  بكل ا و لبا رع 
 (59الم ينة من اصر ال ولة الي يثة. )

األشدار فا المجتمع المصرى  مما ابق ذكره يتضح أن  كان هناس ياالل ضر  بين
بعضحا اوق  ا يحا وذلس بال جوع إلا الا يال المدتصة وبعضحا لع ُيعاق  ا يحا لع ع 

الضر  ب ون أ  كانل هناس ياالل تمثل اإل ااع بال جوع إلا ت س الا يال، كما 
الميفو ة بالمتيف D' Orbiney ما جاع ببر ية األدوين  أااا من الصية وهذا

من نحاية األارة التااعة اشرة، يين اارال زوجة  10183تيل رقع البريياني 
وان ما رفضل  جنايا   ه األصير ق  ياول اإلات اع ا يحابدن باتا أداأنوبيا ببدباره 

 (60ضربحا وهذا مدالف ل واقع. )
تع ال جوع إلا الضر  في إيار التيقيقال الرامية مع لصور المقابر الم كية 

لإل الع بمع ومال ان شركائحع، ففي بعا األييان يتع ااتد اع لإلاتراف بالارقة أو 
العصا أكثر من مرة ل ضر  ا ا الي ين والق مين وكذلس ال ول ) القلوو (  ل و  
األرجل والي ين، وكان هذا يؤ   إلا اإلاتراف وهو ما ي ن مع الرااي بو دا إف، 

ال يؤ   الضر  بالعصا ويارقي البدور نا خمون وش او دو ناو، وفي أييان أدرى 
وااتد اع ال ول  إلا اإلاتراف وهذا ما ي ن مع اازف البوق خمون داو والنجار ثاون 

 (61. )10052بر ية المتيف البريياني رقع ، إني
ومما هو ج ير بالذكر أن العنف الزائ  أثناع التيقيقال ق  يؤ   بالبعا إلا الكذ  

تجوابحع "أنا ق ل اليقيقة ولكن إذا ااتمريل ل تد ر من العذا  فيقول أي  الذين تع اا
الميفو ة  Mayer Aبر ية  بعا اليكايال ل تد ر من العذا "، في ضربا اددترع

 (62بمتيف ليفربول من اح  األارة العشرين. )
كان المع ع ياتد ع الضر  إما بالي  أو بالعصا أو باير من الج   ا ا الق مين أو ا ا 

وذلس بع  أن  ،ت ميذ المحمل والعني  وصاي  االدلق الايئةال حر بع  أن ييدا من ال
يجر  مع  النصائح والتوجيحال والتوبيخ، لذلس كان الضر  أمر مشرواا  في ارف 

                                                           

(
59

)- ibid., p. 227; Massart, A., " The Egyptian Geneva Papyrus MAH 15274", in: MDAIK. 15, 

Wiesbaden, 1957, pp. 172, 183; Allam, S., op. cit., p. 318f, 279.   

(
60

)-Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature , vol II, London, 1976, pp. 203, 205; Gardiner, 

A., Late Egyptian Stories, Bib. Aeg. I, Bruxelles, 1939, p. 18; Hollis, T., " Two Brothers", in: 

Oxford. III, Egypt, 2001, pp. 461f. 

(
61

)-Capart, J.& Others, " New Light on the Ramesside Tomb- Robberies" in: JEA. 22, no.2, 

London, 1936, p. 172; Mcdowell, A. G., op. cit.,  p. 174; Tyldesley, J.,  op. cit., pp. 73f, 132, 

135f; Boochs, W.,  " Strafen", in LÄ. VI, Wiesbaden, 1985 ,  col. 70; Peet, T. E., op. cit., p. 

135, 139, 140, 143, 145-147, 151.  
(

62
) - ibid.,  p. 166, 77. 
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المربين، وكان من أوائل واائل التربية التي تؤ   إلا تقويع الا وس وبداصة من اصر 
 (63ال ولة الي يثة.)

رااية ت ع  العصا  ورا  فاصل ، فمع ع الك مال ناع ا ا نصور ال ولة الي يثة ال ب
ضر  أو الذراع القابضة ال الة ا ا التربية ُدصصل أييانا  بمدصر الرجل الذ  ي

 ( 64أهع وأبرز معالع التربية.)هو  كان الضر  ان  المصر  الق يعوبالتالي ، ا ا العصا
حا مثل المع ع )اباو( ويع ق اب  العزيز صالح  قائل  أن ك مة يع ع المصرية ومشتقات

وقاا ة التع يع أو الم راة )ال ابا( وإن ُدصصل أييانا  بمدصر الضار  أو 
الذراع القابضة ا ا العصا فبنحا ُدصصل كذلس أييانا  بحيئة البر ية المربوية التي 

صبع  ا ا فم  وهو ما تابة المصرية، وبحيئة إناان يضع إترمز إلا المعنويال في الك
النيق وما إليحا، كما أنحا لع تدصر في بعا أيوالحا بشيع البتة، ثع يدصر ام ية 

أن مدصر الضار  أو القابا ا ا العصا كان يح ف في بعا الك مال إلا تدكي  
معنا الريااة والص ارة إلا جان  ما يؤ ي  في ك مال أدرى من معاني الجح   

 ( 65والعنف.)
لمصر  الق يع جاع ذكرها ببر ية اهنا نشير إلا أن مبررال الضر  من وجحة ن ر 

اتازية ثلثة من اح  األارة التااعة اشرة وهي أن أذن الصبي توج  ا ا  حره ان
 وهو يامع ان ما ُيضر .

في أر   األييان كان يدتي الضر  بثماره المرجوة يين يتع ع الصبي ويتفوق في 
اج المؤردة بنحاية األارة وما يؤك  ذلس ما ذكره أي  التلميذ لمع م  ببر ية الن ، روا 

العشرين " أنا نشدل كيفل يين كنل إلا جانبس، أنل ضربتني ا ا  حر ، ومن  ثع 
 (66 د ل  رواس إلا أذني".)

با اوة من الضر  وهو يق  لجد المع ع في بعا األييان إلا اقا  ب ني خدر أش  قو
رفع من تركيز الصبي الصبي في كت ة دشبية لم ة ثلثة شحور، فحذا اإلجراع اإللزامي ي

كي يؤ   واجبات  وييصل ا ا ت ريبال الكتابة الضرورية في هذا الح وع اإلجبار . 
(67) 

وق  كان ل كت ة الدشبية تدثير إيجابي وا بي شدن  شدن الضر ، فالتدثير اإليجابي متمثل 
في تع يع وتفوق الصبي الذ  ربيل أق ام  في ت س الكت ة الدشبية، وما يؤك  ذلس 

وقا  ا ا جميع تراف أي  المع مين بفضل تقي ه في الكت ة الدشبية بدن  أصبح متفاا

                                                           

 ((
صور وتعبيرال الثوا  والعقا  في المصا ر األ بية وال ينية  ااع ميم  ميم  ميم  ب ر ال ين،-63

 ؛84ع، ر2009جامعة القاهرة، ال ولة الي يثة،راالة ماجاتير، المصرية الق يمة يتي نحاية
 Boochs, W.,  op. cit., col. 70;  Mcdowell, A. G., op. cit.,  pp. 173f.       
(

64
)-Brunner, H., Altägyptische Erziehung, Wiesbaden, 1957, p. 56. 

 .342، ر1966اب  العزيز صالح، التربية والتع يع في مصر الق يمة، القاهرة،   -(65)

(
66

)-Erman, A.,  op. cit, p. 189; Brunner, H., op. cit., pp. 56f.   
(

67
)- ibid., p. 57; Erman, A.,  op. cit, pp. 191f.  
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والتدثير الا بي متمثل في تمر  الصبية والقياع  زملئ  في الكتابة، بر ية ااتازية داماة،
بر ية ااتازية أربعة من اح  األارة  متمثل في كار ت س الكت ة الدشبية،بر  فعل انيف 

من اصر ال ولة الي يثة.  Turin Aرقحا وهو ما ور  في بر ية التااعة اشرة أو ي
(68) 

كما اانا الت ميذ الضر  في مجال التع يع اانا كذلس المجن  في اليياة العاكرية وذلس 
التي  Turin Cيبقا  لبر يال ااتازية ثلثة وأربعة ودماة وااليي  واي  وكذلس بر ية 

الثالن من األارة اشرة او من اح  رمايا  يرجع تدريدحا إلا نحاية األارة التااعة
ص ر أم  ان ما يكون يول  ذرااان  ا  انكرل أن المجن  يؤدذ بعي العشرين، يين ذ

وييبا في ثكنة ويت قا ضربال انيفة موجحة إلا ايني  وجا ه ويتع شق ياجبي  وف ق 
ة رأا  بجرب كما أن  ييرب أرضا  وُيضر  كنبال البر   وان ما يصل إلا مري 

 (69الرجولة تكون ا ام  ق  ايقل.)

 اإلغدصاو:  -
ُيعتبر   ما  ل مرأة الميتصبة، وفي بعا األييان ياتد ع اإلرتصا   اإلرتصا كان 

أن بان  قاع بتجري  يايمواو من  124فق  ور  في بر ية االل  ،كواي ة إلهانة الضيية
هجوع بان  ا ا  أن أمر Tyldesleyثيابحا وألقاها ا ا الاور وارتصبحا، ويذكر 

 ( 70يايمواو بيرا اإلرتصا  رير مؤك .)

 القدل:  -
ااتبر القتل من أكبر الجرائع ا ا اإليلق في مصر الق يمة ودصوصا  في يالة     

اة، ويرى القتل العم ، ف يا أا ع من أن يتاب  القاتل في يرمان ضييت  من اليي
هذا جزاع اا ل لمن أديدوا في  ون إلا إتباع واي ة القتل أنبعا األشدار الذين ي جد

يقحع ا ا ااتبار أنحع تعرضوا ل   ع، وهناس أابا  أدرى ل قتل ومنحا الرربة في 
 (71اإلاتيلع ا ا ممت كال اآلدرين أو اإلنتقاع بيير وج  يق. )

وما يؤك  يرر المصر  الق يع ا ا ا ع ال جوع إلا القتل الذ  يح   أمن المجتمع    
إلبن  مريكارع ليؤه   ليكع البل  وهي  ديتيالموجحة من الم س  ما ور  في النصائح

ال جوع إلا العقا  بالضر  واليبا وا ع ال جوع إلا القتل إال في يالة من يثور ا ي  
وهناس من يؤردحا  ،هناايارة هذه النصائح أثناع العصر األوتتضح مقاص ه، وق  تع ص

 (72بنحاية اصر ال ولة الوايا. )

                                                           

(
68

)-Brunner, H., op. cit., pp. 57, 65.    

(
69

)-Erman, A.,  op. cit, pp. 194f; Caminos, R, A., Late Egyptian Miscellanies, pp. 91f, 168, 

235, 304, 477 ; Gardiner, A. H., Late Egyptian Miscellanies, pp. XIV, XVI, XVII, XX.  
(

70
)-Černy, J., " Papyrus Salt 124( BRIT. MUS. 10055), p. 245; Tyldesley, J.,  Judgement of 

the Pharaoh, pp. 153f, 163. 

(
71

)- ibid., p. 68; Boochs, W., " Strafen", cols. 68f.  

(
72

)- Foster, J., " Wisdom Texts", in: Oxford. III,  Egypt, 2001, p. 506; Szpakowska, K., Daily 

Life in Ancient Egypt, USA , 2008, pp. 106f; James, T. G. H., Pharaoh's People, USA, 1986. 
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رتكا  جريمة القتل ُتعتبر من المعاصي التي يتع التبرؤ منحا من قبل المتوفي كما أن ا   
من كتا  الموتا.  125وذلس يبقا  لما جاع ذكره في الفصل  ،أماع اآللحة في العالع اآلدر

(73) 
توضح قصة دوفو والايرة في وثيقة واتكار أن ل نفا البشرية يرمة كبيرة وال    

 وفو ـ  يق، وذلس ان ما رفا الااير ج   اقتراب ديجوز التع   ا يحا بيير وج
 (74 رت  ا ا إاا تحا إلا مكانحا. )ـ  األارى لكي يدتبر قـع رأا أيـبقي
وبالررع مما ابق ذكره فتوج  نماذن صريية ل قتل والتيريا ا ي  في مصر    

راعة الق يمة منحا ما ور  في بر ية األدوين ان قتل أنوبيا لزوجت  بع  أن تدك  من ب
اح  األارة من  10489برلين  أدي  فدلقا بجثتحا ل كل ، وكذلس ما ور  في بر ية

العشرين والتي تتي ن ان راالة من قائ  جي  الفراون إلا وكيل الجبانة تجارو  
ونجع رئيا  يريع خمون رع إليضار اثنين من الجنو  وايتجازهع في بيل القائ  

حما في المياه ئة إليحما ووضعحما في ا تين وإلقاحجوقت حما بع  ااترافحما بالتحع المو
 ( 75أثناع ال يل ارا   ون أن يكتشف ذلس أي .)

 Demتراكا ـوار  باألواـتوج  إشارة إلا القتل في الاير اليا   اشر بالنر ال   

من  ير الم ينة من اصر الرااماة والذ  يتي ن ان تك يف المو فين المي يين  126
أشدار، يينئذ يتبا ر إلا الذهن مباشرة ايتمالية ي ون جريمة قتل،  بالتيقيق في وفاة

 (76ولألاف فبن األمر يكتنف  اليموا. )
 Leeجاع في بر ية لع يقتصر القتل ا ي األفرا  يين أمت  األمر إلي الم وس، فق     

التي تتي ن ان ارتيال الم س رمايا الثالن أن المول كان جزاع  اا ال  لمن ياولوا 
 ( 77  .)قت
ومن أمث ة ذلس ما ور  في  ،كما يوج  القتل بين البشر يوج  كذلس بين اآللحة   

األايورة األوزيرية ان قتل ال ألدي  المعبو  أوزير لرربت  في اإلاتيلع ا ا 
 (78اليكع.)

 ثانيا: العنف اللعظي: 

  :الدهديد بالضرو 
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ة قصة تتناول التح ي  جاع في ديا  مؤرخ من اح  األارة العشرين من  ير الم ين
من قبل بعا ااكني القرية وأارة الزوجة التي  -رير مذكور اامحا–بالضر  إلمرأة 

يضاجع زوجحا هذه المرأة المح  ة بالضر  لم ة ثمانية أشحر، وذلس ا ا ااتبار أنحا 
الاب  الرئياي في انيراف الرجل ان فضائ   ولكن ااتياع أي  األشدار كبح جماب 

 (79 ع تتعرا المرأة ل ضر . )هذا اليش  ف
 لجد المع ع في بعا األييان إلا تح ي  الت ميذ الكاول بالضر  قائل  ل : كما 
" ولاوف اجعل ق ميس تتعثران )؟( يين الاير في الشوارع ولاوف ُتضر  بج    -

 (80بر ية ااتازية داماة.)، فرا النحر 
 . "، بر ية ااتازية داماةفي كال وإال الويل ألاضاع جا س " ال تقضي أ  يوع -
 . تضر "، بر ية ااتازية ثلثة" ال تكن كاوال  ولو ليوع واي  وإال اُ  -
  (81بر ية االي  واي . ) ها جانبا "،" ادضربس مائة ضربة وأنل اتنبذ -

  :الدهديد بالقدل 
جاع في بر ية القرو  الفصيح تح ي  ل فلب دوإن انبو من قبل نمتي ندل ان ما بكا 

 (82ن قائل  ل  : " ان ر إنس قري  من ماكن الصمل". )الفل
ن زوجت  بمياولت  اإلات اع ا يحا، بر ية ه باتا بالقتل ان ما ا ع موه   أنوبيا أدا
ه   بان  نفريت  رئيا العمال بقول  " أنا ادقت   ليل " ،كما ه    رئيا األدوين، كما 

 (83.)124الجبال وأقت س"، بر ية االل ا ادتي   ا يس في العمال يا  قائل  ل  : " أن

 :الشدائم 
اليمار،  مصي ح ااتد ع المصر  الق يع مصي يال فيحا تق يل من شدن اإلناان مثل

وق  اتاع نياق ااتد اع هذه المصي يال في مصر في ال ولة الي يثة ل رجة أن 
 (84المصر  الق يع كان يتج  في  اائ  لآللحة باليفا  ا ا لاان  من الذالل. )

يوج  نر يتضمن إهانة موجحة ألي  الرااة مصاي  لمن ر مراوع ا ا الجر و    
من اح   37976من أي  مقابر ييبة والميفو  ياليا  بالمتيف البريياني تيل رقع 

أي  المو فين لحذا الرااي الذ  ياتعرا  في  وج األارة الثامنة اشرة، ي
يتضمن رربت  في أن ينصرف هذا  ا  يثاإلبقارالموكل براايتحا أماع صاي  المقبرة ي 
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الرااي ويتوقف ان الكلع ألن  شدر مقزز )ثقيل ال ل( بالنابة لصاي  المقبرة فحو 
 (85من يثالة الناا. )

وكان يتع تشبي  اليفل بالييوانال المروضة لتيفيزه ا ا اليااة في التعاليع التربويبة    
ارة الثامنة اشبرة، ييبن يبذكر األ  فيمبا وهذا ما جاع ممثل  في تعاليع اني إلبن  من األ

معنبباه أنبب  يببتع تببرويا الثببور واألابب  واليصببان والك بب  والقببر  كمببا يببتع تع ببيع النببوبي 
والاور  وكل أجنبي ال ية المصرية، لذلس يج  ا ا ابن  أن يقبول " ابدفعل كمبا يفعبل 

يُصبنع مبن نب  يجب  أن يعا "، وكان الحب ف ممبا ذكبره انبي أجميع الييوانال وادكون مي
 (86ا يؤ   أامـاال  مفي ة. )ـاليفل شدصا  نافعا  كما ُيروا الييوان المنزلي ك

وفي مجال الت ريا يتضح من دلل النصور الم راية أن المع ع كبان ُيشبب  الت ميبذ    
والكات  المحمل بالييوانال التي تروا مبن دبلل الضبر ، وذلبس فبي مياولبة إلثببال 

كما تروا هذه الييوانال مثل اليمار والقر  واألابو  والبقبر أن  يمكن ترويا الت ميذ 
والديول وذلس يبقا  لمبا ور  فبي بر يبال اابتازية دامابة وابالي  وايب  وكبولر وبر يبة 

Bologna 1094 ر ية ـذلس ببـن احب  األابرة التاابعة اشبرة وكبـمبTurin c  وبر يبة
 (87الناج. )

بالييوانال والييور اليائشة رير المفي ة  وفي بعا األييان يتع تشبي  الت ميذ المحمل   
ييببر إلببا أا ببا أو مثببل إوز النيببل وأبقببار الثيتببل والبعوضببة الصببييرة واليببائر الببذ  ال ي

 ( 88، وبر ية الناج.)Turin Aفي بر ية  أافل وذلس واضح
لزنجي الذ  يثرثبر بكبلع كان يتع تشبي  الت ميذ المحمل بالشدر ق يل الشدن مثل اكما    

فقب  جباع فبي بر يبة النابج  ،بر ية االي  واي ، كما ُمثل بما هو رير خ مبي رير واضح،
تشبي  ق   الصبي الميرور بما هو أثقبل مبن أثبر ضبدع جباهز ليبتع يم ب  فيب به ارتفااب  
 ،مائببة ذراع واببمك  اشببرة أذرع، كمببا ُشببب  أيضببا  بالمجبب اف األاببون الببذ  ال قيمببة لبب 

قصورة التي ب ون إل  وبالمنزل الذ  بل دبز وذلس يبقا  لبر ية ااتازية أربعة مبن وبالم
 (89اح  األارة التااعة اشرة وبر ية ااتازية داماة وااليي  واي .)

ربما قص  المع ع مبن هبذه التشببيحال التبي تيبي مبن منزلبة   ومما هو ج ير بالذكر أن   
يبزه ا با اإلجتحبا  إلثببال أنب  يدت بف امبا تبع الت ميذ هبو اابت ااع الكرامبة اآل ميبة لتيف

تشبيح  ب ، وكما تع تشبي  الت ميذ المحمل بالييوانال المروضة تع تشبي  الجنب   باليمبار 
 (90بر ية الناج. ) ذ  ُيقا   ائما  من قبل رجل د ف ،ال
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ااتد مل الشتائع أيضا  من قبل الميققبين فبي ابرقال المقبابر الم كيبة ييبن تبع تشببي     
، كمبا 10052بر يبة المتيبف البرييباني رقبع  ،bHnراخ من ُيضبربون بنبباب الك ب  ص

ور  ببببنفا البر يبببة إهانبببة موجحبببة مبببن زوجبببة لزوجحبببا بوصبببف  أب ببب  أو ابببحل اإلنقيبببا  
بمدصر الرقر، وذلس ان ما ا مل بدنب  تابتر ا با ييبازة SA SA  ماتد مة مصي ح

بتاتره هبذا   لم س مندبرع يين أنالكاهن خ  والكاهن كا اع واا لتابول من مقصورة ا
يكببون قبب  اشببترس فببي الاببرقة، وقبب  جبباعل روايببة هببذه القصببة ا ببا لاببان اإلبببن أثنبباع 

 (91ااتجواب  في تيقيق ارقال المقابر. )
من  ير  Dem 26وكان اقا  من يثبل في يق  الا  مائة ج  ة، فق  ور  في بر ية    

العمال دوناو ألي  التابعين ل  بدنب  قب  الم ينة من اصر الرااماة اتحاع من قبل رئيا 
 (92ما فيكمل ا ي  الميكمة بالضر  مائة ج  ة. ) ا  شتع شدص

يرجبع إلبا  جرافيتباة جا ية أو ذهنية، فق  جاع وق  تمثل الشتائع في بعا األييان ااه
األاببرة الثامنببة اشببرة ا ببا جبب ار فببا البيببل الجنببوبا بمجمواببة زواببر، وهببو يتضببمن 

لكات  خمون إع يل امل زميل لب   بك مبال تيمبل فبا يياتحبا شبتيمة ابارة يصف فيحا ا
 (93ل". )" أن ام   مثل امل امرأة بل اق ضمنية،  وهذه العبارة ها:

ولع يقتصر ااتد اع الشتائع ا ا البشر فقي يين وجحل مجموابة مبن الشبتائع لآللحبة    
ا، وإلبا ابل منحا مبا ور  فبي نصبور األهبراع ييبن تبع اإلشبارة إلبا يبورا بباألام

بالبصاق، وإلا تيول بفاق  األع، وإلبا إيبزيا بالفابا  الممتب  xnty irty  باألرن  وإلا
 (94وإلا نفتيا بالمرأة الزائفة التي بل محبل. )

تر بيتبا نبر يدايب  فيب  ابي  الكبون يبورا بيضب  قبائل : ابشجاع في بر ية  كما   
 يبس، أنبل يبا مراهبق البذى "أنل ضعيف في أاضاع جا س، وهذا المنص  كبير جب ا  ا

أن من األرجح أن هذه العبارة المصبرية اليامضبة" Shiah يكون يعع فم  ايئا "، ويرى 
الذى يكون يعع فم  ابيئا " تشبير إلبا رائيبة لببن أمب  وهبذا يضبيف تدكيب ا  لفكبرة صبير 

 (95ان .)

 ثالثاً: اأحوال اإلجدماتية واإلقدصادية للمجدما المصري: 
مصبر  بفتبرال ضبعف وقبوة دبلل تاريدب ، وابوف يبتع التركيبز هنبا مر المجتمع ال   

ا ا فتبرال الضبعف التبي ابا ل هبذا المجتمبع وذلبس فبي مياولبة ل وقبوف ا با أاببا  
 العنف. 
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تتي ل في نحاية األارة الداماة وب ايبة األابرة الاا ابة ييبن  ب أل الا ية المركزية   
 ببائف الحامببة بعبب  أن كانببل مدصصببة ل إلببيحع الوزا ل امتيببازال األفببرا  الببذين ااببن 

 (96لألمراع وأفرا  العائ ة المالكة.)
وق  از ا  األمر اوعا  في اح  بيبي الثاني الذ  أ ل شيدودت  ويول فترة يكم  إلا    

ضببعف وق ببة هيبببة اليكومببة المركزيببة فببي الوقببل الببذ  زا ل فيبب  ثببروة وابب ية يكبباع 
وتعي بل المصبالح واشبت ل الم بالع ممبا األقاليع فقبل والؤهبع ل م بس وانتشبرل الفوضبا 

وق  صور نتبائج هبذه الثبورة فبي أوادبر األابرة الاا ابة  ،أ ى إلا قياع ثورة ا ا ال  ع
يكيع مصر  ي اا إيبوور، وق   ل ليكاع األقاليع نفوذهع يوال اصر اإلنتقبال األول. 

(97) 
ل  هيببة اليباكع  وفي ب اية ال ولة الوايا ااتمر تراجع قوة وق اية الم س الذ  أصبيل

فقي وااتمر از يا  نفوذ يكاع األقاليع الذين صباروا يؤردبون اليبوا ن بابنوال يكمحبع 
 ال وكبان لكبل مبنحع فرقبة يربيبة مجحبزة بمعب ،في أقاليمحع وليا وفقا  ل يوليال الم كية

، و ل الوضع هكذا يتا قاع م بوس األابرة يربية ويقوع ا ا د مت  مو فون وإ اريون
تيوى ك مال الع ل ومن أمث ة  ا  رة بمياولة نشر الع ل بين الناا متدذين ألقابالثانية اش

ذلس أمنميال الثاني الذ  اتدذ لق  )ذو الصول الصا ق( وانوارل الثاني البذ  اتدبذ 
لق  ) الذ  يرفع شدن الع ل(، وبمجيع انوارل الثالبن ل يكبع اابتياع وبقبوة القضباع 

ر هيبة الم س الياكع وااتقرل الببل  واابتت  األمبن. ا ا نفوذ يكاع األقاليع وأاا  لمص
(98) 
ب اية من اح  رمايا الثالن ي ن تيير اجتمااي متمثل في  حور قبوى ج يب ة لعببل و

 ورا  في مجريال األمور ومنحا أوال : كحنة اإلل  خمون في ييبة الذين زا ل ا يتحع من 
يببة الواقعبة تيبل ابييرة الكحنبة، جراع تمركز العاصمة اإل ارية في الب لتا بعيب ا  ابن ي

ثانيا :  حور يبقبة ج يب ة مبن األجانب  البذين اابتد موا فبي أامبال البنباع والتشبيي  وفبي 
 (99الجي  المصر  لا  النقر في المياربين الوينيين. )

ااتق  أيم  ق ر  أن  دول األجان  في الجي  والمجتمع المصر  وهع ييم ون وق  
في اإلنيلل العاع ل قيع األدلقية والمعنوية ل مصريين، أما  ثقافال أقل تيورا  ق  ااهع

حو تيول يبقة العاكريين التي نشدل فان ثالن تيير اجتمااي ق  يرأ في هذه الفترة 
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، مصر الق يمة، القاهرة، 1؛ اب  العزيز صالح، الشرق األ ني الق يع، جـ130نفا ، ر  – (
 .147، ر 1990

(
98

ين، تاريخ ويضارة مصر وما بع ها؛ اب  الي يع نور ال  224اي  توفيق، المرجع الاابق، ر  – (

، 267، ر 2009-2008، القاهرة، ةب اية االارال ويتا نحاية ال ولة الي يث، منذ  1الق يمة، جـ
295. 
(

99
وما بع ها،  249، ر 2002اب  الي يع نور ال ين، تاريخ ويضارة مصر الق يمة، القاهرة،  - (

 .332ر اي  توفيق، المرجع الاابق، 



 14دراسات في آثار الوطن العربي

 - 72 - 

شدن ونفوذ، يين أصبح الجنو  والضباي رة الثامنة اشرة إلا يبقة ذال في اصر األا
ال وأصبيوا ملكا  لألراضي يو فون ا ا نياق وااع في إ ارة المعاب  والممت ك

الزرااية يكراون اهتمامحع إل ارة إقيااياتحع وأراضيحع، وبالتالي صارل هناس فروق 
اجتمااية واضية بين الجنو  والضباي وريرهع من قيااال اليبقة اإلجتمااية األدرى 

 (100مثل الفليين وأبناع اليبقة العامة الذين اانوا من ال  ع الكثير.)
ولي م وس ضعاف بع  رمايا الرابع تمزقل مركزية ال ولة نتيجة لت هور نتيجة لت   

في  ا  قوتحا وت هور المركز المق ا ل فراون، وال ليل ا ا أن الفراون لع يع  مق ا
ايون رااياه هو أن أمنيت  كبير كحنة خمون صور ا ا ج ران معب  الكرنس في نفا 

 (101ل ب  التقالي  المصرية.)ا ا اكا ما قضع الفراون رمايا العاشر وذلس يج
ا ة اوامل  اصر الرااماة تبرز وان  الي ين ان أابا  األزمة اإلقتصا ية في   

 أثق ل بش ة موار  اإلقتصا  المصر  منحا: 

  التواع في مشرواال بناع المعاب  والمقابر والمراكز العاكرية الج ي ة وإقامة
ي ببر ية هاريا األولا التي تتي ن ف البرييانمة ج ي ة في تانيا، فييتف  المتيااص

ن أوقاف وقرابين وما ـان  ور العبا ة التي شي ها رمايا الثالن وما دصر لحا م
 (102مال. )ـن مو فين واـأليق بحذه األوقاف م

  منح الذه  لجميع اآللحة المصرية لكافة المعاب  في وقل كانل مصر تعاني من
ي مناجع النوبة وقفي ، باإلضافة إلا اندفاا يا  في اإلنتان المي ي من الذه  ف

اضيرارها إلا ااتد اع الذه  لتمويل تجارتحا الدارجية مع اوريا وجزر البير 
بع  أن كان المصرية في خايا المتواي وذلس نتيجة ل ت هور الت ريجي لإلمبرايورية 

ية. يمل إلا مصر أثناع اصر األارة الثامنة اشرة كجزية من الممت كال الاورالذه  يُ 
(103) 
  حور يبقة األجان  وهي ليال لحا يبيعة إنتاجية مما شكل ابئا  إضافيا  ا ا 

 (104اإلقتصا  المصر . )
  نقر الا ع وداصة القمح نتيجة لزيا ة ايتياجال اليبقال رير المنتجة التي نمل في

مجتمع الرااماة من جان  وإنيلل ن اع جمع الا ع وإاا ة توزيعحا من جان  خدر، 

                                                           

(
100

أيم  ق ر ، المؤااة العاكرية المصرية في اصر اإلمبرايورية، ترجمة: مدتار الاويفي ،  - (

 .315، 310، 273، ر 1985ميم  العز  مواا، 
(
101

، منذ ب اية األارة الداماة اشرة يتي  دول 2رمضان الاي ، تاريخ مصر الق يمة،جـ - (
 .211، ر1993االاكن ر األكبر مصر، القاهرة، 

(
102

 .193نفا ، ر  – (
(

103
 .325، 322أيم  ق رى، المرجع الاابق، ر  – (

(
104

 .250؛ اب  الي يع نور ال ين، المرجع الاابق، ر 323نفا ، ر   – (
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بر ية  –في اضيرابال امال  ير الم ينة في اح  رمايا الثالن  ا  ذا اببوكان ه
 (105ن المؤن. )ـباب  ق ة مدصصاتحع الشحرية م -هاريا

  اليرو  ال فااية الكبرى التي داضحا مرنبتاب ورمايا الثالن ض  ال يبيين
 (106وشعو  البير مما كان ل  خثار ا بية ا ا اقتصا يال الرااماة. )

فبي احب  رمابيا التاابع ييبن تبع ابرقة المقبابر  حيبار الب اد ي إلبا قمتب وصبل اإلنو   
، وكبان ذلبس نتاجبا  ل فابا  -بر ية ابول ببالمتيف البرييباني وبر يبة أمحرابل –الم كية 

الذ  ااتفيل أمره في البل  ول ضائقة اإلقتصا ية التي مر بحبا الشبع  المصبر  ولييببة 
األدلقيبة، وألن الثبر  قب  از ا  ثبراع بينمبا از ا  الع ل واليق  وإنحيار الكثير مبن القبيع 

الفقير فقبرا  ولبع تعب  الميباكع قبا رة ا با أن تفصبل ببين النباا بالعب ل فبي  بل اإلنحيبار 
 (107ال اد ي ما يا  وأدلقيا .)

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(
105

 .325؛ أيم  ق ر ، المرجع الاابق، ر 434اي  توفيق، المرجع الاابق، ر  – (

(
106

 .195، 159رمضان الاي ، المرجع الاابق، ر  – (
(

107
 .253لي يع نور ال ين، المرجع الاابق، ر اب  ا – (
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 الندائج
ا نحاية األابرة يتضح من دلل البين أن  ق  زا ل نابة العنف في فترال الضعف ف   

ارة اليا ية اشبرة مبن  اة واصر االنتقال األول واح  األارة الاااة ودلل األالدام
ال ولببة الواببيا واصببر الرااماببة، ييببن أن المنببا ر والنصببور التببا تتضببح فيحببا 

وضعف  فا األوضاع ال اد ي  ا  م اهر العنف ترجع إلا هذه الفترال التا شح ل انحيار
اإلضبافة إلبا مبا لماب  المجتمبع المصبرى مبن هذا ب ،في الم س الا ية المركزية المتمث ة
ال التبا تتمثبل فبا اتاباع الفجبوة ببين اليبقب التييبرال اإلجتماايبةاألزمال األقتصا ية و

 وريرهع.  الممث ة ل ايا ة والنفوذ واليبقال الكا ية الفقيرة من الفليين والرااة 

 الياببابال ب ببروفالتببا تتعامببل مببع مقبب ما  -sA prمثببل   –كببان يببتع إدتيببار الفئببة     
يتع اليرر ا ا وامال المحمة التا ُتنفذ، وكان  اجتمااية واقتصا ية متواضعة لتتواعع

بحبا يتبا ال تتيابن أوضبااحا فتصببح ريبر  الو بائف المنويبة فبا ا ع ترقا هذه الفئبة
قا رة ا ا القياع بحذه المحمة التا تتاع بالعنف، مما كان ل  أكبر األثر فبا انعكباا ذلبس 

زائب  مبع مقب ما اليابابال مجبر ين مبن المشباار االنابانية  ق معام تحع بعنبفا ا ير
 :التا تتاع بالريمة واأل لة ا ا ذلس

شببدن ابب ع مراابباة المركببز االجتمببااا لمقبب ما الياببابال فمبب ير الضببيعة شببدن   -
كاببارة اليجببر الجيببر  الميفو ببة بببالمتيف المصببر  الفببلب والرااببا فببا المعام ببة، 

بابقارة ومقببرة  لباقارة مبن احب  األابرة الدامابة، ومصبيبة ايب و بالقاهرة من مقبرة
 ياا مين باليواوي .

تعنيف مق ما الياابال قبل إ الئحع بالمع ومال يين لع تثبل إ انبتحع بعب  وهبذا  -
 Vandier .يتفق مع رأى 

فببا التعامببل مببع كبببار الاببن ابب ع مراابباة اليبباالل االناببانية ييببن ُتتبببع القاببوة  -
بالعصبا تع تح يب  إمبرأة  نفروكبايا بابقارة، مقببرة باكبل الثالبن ييبن يب مقببرة والمرأة،

 وها ترضع يف حا.

ان إص ار اقوبة الضر  التد يبية الفوريبة بب ون إجبراعل قانونيبة لمبن تثببل إ انتب      
من مق ما الياابال ب ون تي ي  لكيفية تنفيذ العقوبة أتاب الفرصبة لممارابة العنبف مبن 

بببين الضببر   ر ، وهببذا يتضببح مببن تنببوع يببرق تنفيببذ العقوبببة مبباقبببل القببائع ا ببا الضبب
، التم يب  ا با األرا وماببس ل ببنبا يابناـامنميبمقببرة  بالعصبا فبا وضبع الركبوع،

، لبف أذرع ألرجل مع الضر  بالعصا ا ا ال حر، مقبرة إبا ب ير الجببراوىاألي ى وا
قببو التببانا ببب ير لج بب  مببع الضببر  بالعصببا ا ببا ال حببر، مقبببرة هنمو  ااالمببذن  يببول ابب

 .  الجبراوى  
ااتم  المصر  الق يع فا إ حار العنف فا ال ولة الق يمة والوايا ا ا المنبا رفقي    

يين لع تتوفر ل ي  الجرأه الكافية لتابجيل ذلبس فبا النصبور ببابتثناع شبكاوى القبروى 
 الفصببيح الببذى تعببرا ل   ببع مببن قبببل نمتببا ندببل الببذى ضببرب  وهبب  ه بالقتببل فقبباع هببذا

المدتصة أمل  فا رفع ال  بع انب ، ولكبن فبا ال ولبة  لقروى البايي برفع شكواه ل ا يةا
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الي يثة وداصة فا اصر الرااماة توفرل الجرأة الكافية لتاجيل العنف بنواي  الب نا 
وال ف ا بشكل صريح فا النصور والمنا ر، وربما يرجع ذلس إلا التيير فا الامال 

 ولبة الي يثبة ا با فبا ال االاتعمارى اإلنفتابايااة أن الشدصية ل مصرى الق يع يين 
رتفعبل فيب  ناببة العنبف أثبر فبا االنيبلل األدلقبا منايق الشرق األ نا القب يع البذى ا

ل مصببرى القبب يع ممببا جع بب  ال يدجببل مببن أ حببار العنببف بحببذا الشببكل يتببا فببا مجبباالل 
الصريح فبا ال ولبة بالعنف  التربية والتع يع، وال ليل ا ا ذلس  حور اا ال أجنبية تتاع

ارى القت ا ليصبر أاب ا هع، وهبو ، وها قيع أيا ى األموجو ة من قبل الي يثة لع تكن
هبذا  ،مايي ق ا يب  التمثيبل بالجثبن وهبذا مدبالف ل يبيعبة االنابانية التبا تتابع بالريمبة

نببا ر رماببيا الثببانا بمعببب  م ،اضبباع التناابب ية ألابب اع مصببرضببافة إلببا قيببع األباإل
، وهنبا نشبير إلبا أن مبن أاببا  التب هور األدلقبا وا ورمايا الثالن بمعب  هابوأبي 

ل مصرى الق يع هو إيتكاك  باألجان  الذين التيقبوا ببالجي  المصبرى لتعبويا البنقر 
باإلضبافة إلبا تبوليحع الع يب  مبن المناصب  مبن احب  رمابيا  ،فا الميباربين البوينيين

 الثالن.  
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 : صبا معاق يتعرا ل عنف من صبية ادرين بمقبرة دنتكا باقارة.1شكل رقع 
  
James, T. G. H., The Mastaba of  Khentika , pl. XI. 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 ن أثناع جمع انابل الينية بمقبرة مننا بييبة.: فتاتان تتعاركا2شكل رقع 

 

Hawass, Z., Le Tombeau de Menna, planche XXVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أو رير مييع بمقبرة جيوتا نفر بييبة. مشرف يضر  دا ع محمل   3شكل رقع 
 

Wreszinski, W., Atlas, vol. I, Taf. 216.  
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 : ابي  يتعرضون ل ضر  بالعصا بمقبرة نفر يت  بييبة.4شكل رقع 

Davies, Norman de Garis, The Tomb of Nefer- Hotep at Thebes, vol. I,  pl. XLIII. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فا معركـة قا   ا ا ج ران معب  أبي امبل  من احـ  رمايا الثاني ا: يصرأا ا  أيا   القت 5شكل رقع 

Wreszinski, W., Atlas, vol. II, Taf. 24. 
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يعة صييرة من اليجارة من اح  تول انخ : من ر قيع ي  أي  األا اع النوبيين من قبل جن ى مصرى ا ا ق6شكل رقع 
 خمون  

Heinz, S. C., Die Feldzugdarstellungen des Neuen Reiches, eine Bildanalyse, p. 238. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
أي  الجنو  المرتزقة بقيع أي   أي  القت ا الييثيين ليصر أا ا هع بمعركة قا   ا ا ج ران معب  قياع  :7شكل رقع  

 ح  رمايا الثانيأبي وا من ا

Wreszinski, W., Atlas, vol. II, pls. 20, 21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : إجبار مق ع الياابال ا ا اإلنيناع أثناع الاي  بمقبرة نفروكايا باقارة8شل رقع 

Moussa, A. M.& Altenmüller, H., The Tomb of Nefer and Ka-Hay, pl. 6. 
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 لياابال ا ا الركوع بمقبرة باكل الثالن ببنا يان: إجبار مق ع ا9شكل رقع 
Newberry, P. E., Beni Hassan, vol. II, pl. VII.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: إجبار مق ع الياابال ا ا وضع الركوع المندفا الذ  يكـا  يصل إلا وضع التمـ   ا ا األرا بمقبرة 10شكل رقع 
 تي باقارة

Harpur, Y., Decoration in Egyptian Tombs of the Old Kingdom, Fig. 162. 

 
 
     
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 بمقبرة هنقو الثاني ب ير الجبراو  ااريا  بيرا إذالل مق مي الياابال أي  : إ حار 11شكل رقع 
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صرى بالقاهرة تيل : إجبار أي  مق مي الياابال ا ا اإلنيناع أثناع الاي  وهو اارى بكاارة المتيف الم12شكل رقع 
 .1541رقع 

Borchardt, L., Denkmäler des Alten Reiches, vol. I, pl. 52. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقبرة تي باقارة.الع بمع ومال ب: ااتد اع العصا إلجبار مق مي الياابال ا ا اإل 13شكل رقع 
Épron, ,L.& Daumas, f., Le Tombeau de Ti, pl. LXVII.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 بمقبرة إبي ب ير الجبراو . ابال: ااتد اع العصا ل تح ي  بالضر  أثناع اي  مق مي اليا14قع شكل ر
Davies, N. de G., Deir El Gebrawi, vol. I, pl. VIII. 
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 .مقبرة باكل الثالن ببني يانب ق مي الياابال: ااتد اع اليبال في تقيي  م15شكل رقع 
Vandier, J., Manuel d'Archéologie Égyptienne, vol. V,  Fig. 99, 1.              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 بمقبرة مرى روكا باقارة. بربي  يول امو  لضرب  بالعصا : اقا  المذن  جا يا  16شكل رقع 

 
Smith, W. S., A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom, Fig. 222. 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 : اقا  المذن  جا يا  بربي  يول امو  لضرب  بالعصا بمقبرة دنتكا باقارة. 17شكل رقع 
James, T. G. H., The Mastaba of  Khentika , pl. IX. 
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 : اقا  المذن  جا يا  فا وضع التم   ا ا األرا بمقبرة إبا ب ير الجبراوى.18شكل رقع 
Davies, N. de G., Deir El- Gebrawi,, pl. VIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اقا  المذن  جا يا  فا وضع الركوع ااتع ا ا  لضرب  بالعصا بمقبرة امنميال ببنا يان.19شكل رقع 
Newberry, P. E., Beni Hassan, vol. I, pl. XIII. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 لضرب  بالعصا بمقبرة بو إع رع بييبة.: اقا  المذن  جا يا  فا وضع الركوع ااتع ا ا  20شكل رقع 
Davies, Norman de Garis, The Tomb of  Puyemre at Thebes, vol. I,  pl. XII 
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 : اقا  المذن  جا يا  فا وضع التم   ا ا األرا بمقبرة مننا بييبة.21شكل رقع 
Dodson, a.& Ikram, S., The Tomb in Ancient Egypt, Fig. 106 . 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 

   بكاارة المتيف المصرى بالقاهرة من مقبرة باقارة. : تعنيف الفليين أثناع مراجعة الياابال22شكل رقع 
Wreszinski, W., Atlas, vol. I, Tafs. 402. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 : تعنيف رااا أثناع مراجعة الياابال بمقبرة ان  بالجيزة.23شكل رقع 
Junker, H., Giza, vol. V,  Abb. 18.   
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 باقارة أثناع ت قيق الياابال بمصيبة اي ول HqAw Hwtرؤااع الضياع : دعنيف 24رقم  شكل

Macramallah, R., Le Mastaba d' Idout, Le Caire, 1935, pl. V, B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجيزة.بمقبرة نفرباوبتاب ب sA pr الـ: لق  25شكل رقع 

 

Yoyotte, J., " Un Corps de Police de L' Égypte Pharaonique", Fig. 1. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بمقبرة اي ول باقارة.  sAw prwلق   : 26شكل رقع 

Harpur, Y., Decoration in Egyptian Tombs of the Old Kingdom, Fig. 161. 

 


