تماثيل األفراد الصغيرة من مير خالل عصر الدولتين القديمة والوسطى
(دراسة مقارنة وتحليلية)
الملخص العربى
يعتبر الفن المصرى القديم مرآة لعصره  ,لذلك فإن وظيفته إختلفت من فتره ألخرى خالل التاريخ المصررى
القديم وفقا ,المعتقدات الدينية ,و للظروف اإلجتماعية وكذلك األحوال اإلقتصادية والسياسية و لمصر.
ولقد تعددت أنواع الفن فى مصر القديمة مثل فن العمارة ,الرسم ,النقش ( الغائر ,البارز) ,باإلضافة إلرى فرن
نحت التماثيل الذى كان يعتبر من أهم أنواع تلك الفنون.
و لقد أجريت الدراسة الحالية لآلتى  -1تسليط الضوء على جبانرة ميرر التر تقر علرى بعرد 11كيلرومترا الرى
الشمال من أسيوط -2 ..تحديد عدد التماثيل الخاصة باألفراد المفرده والتى تمثل الرجال ف وض الوقروف التر
تم اكتشافها ف مقابر األفراد بمير والتى تعود إلى عصر الدولتين القديمة والوسطى -3 .التركيز على تطور الفن
خاصة أواخر الدولة القديمة وكذلك الدولة الوسطى خصوصا ف ميرر -4 .إظهرار أوجرة التشرابه واإلخرتالف برين
التماثيل الصغيرة منالدولتين القديمة والوسطى ف العديد من الجوانب مثل األوضاع ,تسريحات الشرعر ,أوضراع
األذرع ,أوضاع األيدى ,أوضاع األرجل ,المالبس ,اإلكسسوارات ,الكتابات ,مواد الصن و كذلك النسب.
لتحقيق أهداف الدراسة ,تم جم البيانات المطلوبة من الدوريات والمراج الخاصة بمتحر المتروبوليتران,
وكتالوجررات المتح ر المصررره وميرهررا مررن المراج ر التررى تعرررت تماثيررل الرجررال المفررردة التررى تتخررذ وض ر
الوقوف الت تم اكتشافها ف مقابر األفراد بمير والتى تنتمى إلى عصر الدولتين القديمة والوسطى
أشارت النتائج إلى اآلتى  - 1كان المصريون القردماء يعتقردون أن الفرن كران عمرال مصرمم بحيرال يحرر
مشاعر المتفرج ,ولكن تم إنتاجه لضمان خلود الشخص الذى يمثله  - 2 .كانت هنرا العديرد مرن ا ختالفرات برين
التماثيل والتميثالت ( التماثيل الصغيرة) ف مصر القديمة -3 .تم اكتشاف العديرد مرن القطر الجنائزيرة بميرر بمرا
ف ذلك تماثيل المتوفى التى تنتمى لعصر الدولتين القديمة والوسطى  -4 .جمي التماثيل الصغيرة المفردة الترى
تمثررل الرجررال فر وضر الوقرروف ,و التررى اكتشررفت فر مقررابر األفررراد بميررر يعرود تاريخهررا إلررى الرردولتين القديمررة
والوسطى مصنوعة من الخشب باستثناء تميثل واحد فقط من البرونرز - 1 .تماثيرل الدولرة القديمرة كانرت مشرابهة
لغيرها من عصر الدولة الوسطى ف بعض الجوانب وتختل عنهم ف بعضها اآلخر.
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