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 لثةاملرحلة الثا                        القدمية  الفنون يف حضارة مصر                  
 قسم الرتبية الفنية        العمارة                                                                                 

ع الديني في خامات الحجر الصلب ، شيدت العمارة المصرية القديمة حاصة العامرة ذات الطاي    
ولعل توافر الحجر في القصبة المصرية ساهم الى حد كبير في ذلك ، وقد حافظت العمارة على نظمها 
نشائها الى فترات طويلة الحقة ، ولعل من ابرز النماذج للعمارة المصرية القديمة في بالد وادي النيل  وا 

 اول بشيء من االيجاز كل منها .هي االهرامات والمصاطب والمعابد ، وسنتن
 
 . االهرامات :1

ان االهرامات ما هي اال قبور للفرعنة فبعد ان كانوا يتخذون المصاطب مكانًا لدفنهم عمدوا الى     
بناء االهرامات لتكون مقابر لهم ولعوائلهم ، ومن هذه االهرامات الهرم المدرج )زوسر( والهرم المعوج 

( اهرامات )اهرامات الجيزة( ، واكبرها )هرم خوفو( ، واالوسط 3حيحة البالغة ))المنحني( واالهرام الص
 ف نتناول هرم زوسر وهرم خوفو . )هرم خفرع( ، والصغير )هرم منقورع( ، وسو 

 هرم زوسر )الهرم المدرج( : 1-1
امحوتب( وقد بني هذا الهرم في عهد الساللة الثالثة أيام الملك )زوسر( وقد قام ببنائه المهندس )    

 شيده على مرتفع صخري في صقارة ويطل على العاصمة )منفس( .
هذا الهرم عبارة عن كتلة من الخور ذات شكل هرمي لست طبقات كل منها ذات شكل مستطيل     

م( وصغر هذه الطبقات في االعلى ويصل ارتفاع 110×130اكبرها في االسفل )القاعدة( بقياس )
ب الشبه من حيث مظهره الشكلي بـ)الزقورات( في العراق وكذلك )جوخه م( وهو قري60الهرم الى )

 زمبيل( في ايران . 
استقرت غرفة الدفن التي تحتوي على مومياء الملك في اعماق االرض وتحيط بها عدد كبير من     

زينت الغرف والممرات وزينت الجدران بـ)القاشاني( االزرق وكدست االثاث الملكية في تلك الغرف كما 
 جدرانها بنصوص سحرية )طالسم( لنيل الخلود في الحياة االخرى . 

 
 الهرم المعوج )المنحني( : 1-2

ويسمى أيضًا )هرم سنقرع( وقد بناءه في الموقع المعروف بـ)دهشور( كقبر للفرعون )سنقرع( اول     
رى وله عدة تسميات ملوك الساللة الرابعة ، وهذا الهرم ذو خصوصية تختلف عن كل االهرامات االخ

فيسمى بالهرم )المعوج( او )المنحني( أو )المزيف( أو )المثلوم( ، فهو يبدو مائاًل الى الداخل بشكل 
بداًل من يستمر باالرتفاع المحسوب والمقرر ، ولهذا االمر عدة تفسيرات فيعضهم يرى ان تم فجائي 
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استمر سيبلغ ارتفاعًا كبيرًا ، ويتبع  إذا نهألامالته بسبب وفاة الفرعون ، واخرون يرون انه تم امالته 
 الهرم المعوج زوج من المعابد لعبادة الفرعون فضاًل عن الملحقات له والمعبدان احدهما هو المعبد

 الجنائزي واالخر معبد الوادي . 
 
 االهرام الصحيحة )الكاملة( : 1-3

رم خوفو وهرم خفرع وهرم اشتهرت مصر في معمارها القديم بثالث اهرامات صحيحة هي ه    
 منقورع .

 هرم خوفو : -
وهو اكبر االهرام المصرية وقد بني من مليونين وثالثمائة ألف قطعة من الحجر زنة كل منها     

( سنة ، 20( عامل اكملوا بناءه في )100000كغم( وقد انجز بناء هذا الهرم بتشغيل )2500)
الهرم وجنوبه حفرتان كبيرتان وقد تم تحتهما في  م( يوجد الى شمال160وارتفاع هذا الهرم هو )

، ويلحق بهذا الهرم كالعادة  ضتين بالحجرياالرض الحجرية وكانت بهيئة سفن وقد كانتا مسقفتين ومب
 معبدين أحدهما قريب ويسمى )المبعد الجنائزي( واالخر البعيد نوعما يسمى )معبد الوادي( . 

ذ يكون إذ اليها بمدخل سري في مكان مرتفع من أحد واجهات الهرم ومنها هذا الهرم ينف األهرامن إ    
قدم( ويغور في جسم الهرم 3قدم( ويمتد من  المدخل رواق عرضه )55ارتفاع المدخل في هرم خوفو )

قدم( في المدخل يستمر الرواق أفقيًا ليؤدي الى 345الداخلي مخترقًا االرض الصخرية وبعد مسافة )
 لدفن التي توجد فيها المومياء . الغرف ومنها غرفة امجموعة من الممرات و 

 
 . املعابد :3

 شيدت المعابد المصرية القديمة من أحجار صلدة مقاومة للفناء لتدل على فكرة األبدية .    
كانت المعابد فيها أعمدة كثيفة كالغابات تحمل السقوف الحجرية الثقيلة ، وقد احتوت المعابد على     

فنون التشكيلية األخرى كالنحت البارز والنحت المجسم والنحت الغائر على سطوح ذات شتى أنواع ال
بعدين ، فضاًل عن الرسوم الجدارية الملونة والكتابة الهيروغليفية ذات الطبيعة السحرية ، إذ أن 
الموضوعات الحياتية عرضت على جدران المساحات الخارجية في حين تكون المشاهد ذات الطابع 

 ي عميقًا في القاعات القدسية المسطحة .الدين
 ام ومعابد الشمس ومعابد الجبال .المعابد المصرية لها طرز عديدة منها المعابد الملحقة باألهر     
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 المعابد الملحقة باألهرام : -
وهما نوعان األول هو المعبد الجنائزي ، والثاني معبد الوادي ، فاألول )الجنائزي( يكون لصيقًا     

، وهو مبنى  من أجل تحقيق رحلته األبدية بالهرم له وظيفة هي احتواء طقوس عبادة الملك وشعائرها
 معماري أخاذ تم ترتيبه بشكل مفرد برسوم جدارية وأعمال نحتية وكتابات هيروغليفية ملونة . 

الى ممر وتفضي  باألعمدةيتألف البناء المعماري من مدخل ضخم يؤدي الى قاعة مظلمة مزدوجة     
ينتهي بساحة مكشوفة منتظمة الشكل محاطة بأروقة معروضة فيها تماثيل كثيرة للفرعون اإلله ضيق 

 ألغراض العبادة . 
والنوع الثاني من المعابد الملحقة باألهرام فهو )معد الوادي( ويكون موقعه بعيدًا من الهرم قرب     

مهيب بالهرم يتم اكساءه بأحجار جبلية وعلى العاصمة الملكية ، ويرتبط هذا المعبد بممر طويل و 
 جانبي هذا الممر انتشرت التماثيل المجسمة ذات الطابع الديني . 

إن هذا المعبد يتكون من قاعتين أولهما مستعرضة واألخرى طولية ازدحمت كل منها باألعمدة     
وب على تماثيل تحمل السقف الثقيل فتصبح مظلمة ، وسلطت من السقف حزم أشعة الشمس من ثق

 اآللهة حصرًا . 
 

 األعمدة يف العمارة املصرية :
يعد العمود من أبرز السمات المعمارية المصرية ويمكن إجمال طرز األعمدة التي استخدمت في     

 العمارة المصرية باالتي :
 . األعمدة المربعة :1

ذات تيجان تخلو من المشاهد وتتميز بضخامتها وسطوحها الملساء وأشكالها تكون مربعة وتكون     
 الزخرفية . 

 : بنائية. األعمدة ال2
هي أعمدة تنحت على أشكال النباتات مثل ساق نبات البردي المنفرد وتيجانها تتفتح بشكل زهرة و     

البردي وهو شعار منطقة الدلتا ، وبعض نماذجها لها تيجان يتم زخرفتها أشبه بسعف النخيل فتعرف 
 لنخيلية .عندئذ باألعمدة ا

 . األعمدة الهاثورية :3
وتكون أبدانها على أشكال عدة فهي أما مربعة أو اسطوانية أو مضلعة وان تيجانها مزينة بشكل     

رأس الثور )هاثور( أما في جانبي التاج فقط أو جوانبه األربعة وترمز الى فكرة النماء والتجدد في 
 ظواهر الحياة في الفكر المصري القديم . 
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 األعمدة االوزيرية : .4
وتكون أبدانها في أغلب األحيان مربعة الشكل يثبت بموازاتها بشكل عمدي تمثال اإلله )اوزيريس(     

 الذي يرمز الى الوجود األبدي والخلق والتجدد في عالم ما بعد الموت .
 . األعمدة الشعارية :5

ستخدام الشعارات فيها وتزين أبدانها أما زهرة اللوتس وهي شعار الجنوب وتسميتها مأخـوذة من ا    
 لبردي وهي شعار الشمال المصري . المصري ، وتزين أبدانها بزهرة ا

 
 فن النحت :

 أواًل. النحت في الدولة القديمة عصر االسرات :
حات المصري بعض الدولة القديمة من أزهى عصور فن النحت المصري ، وقد أتبع النيعد نحت     

 القواعد والتقاليد من عقيدته آنذاك ، وتميز نحت هذا للعصر بخصائص أهمها :
التماثيل نحتت بأوضاع مختلفة ، واقفة ، جالسة على كرسي ، متربعة ، جالسة في وضع  .1

 القرفصاء ، جالسة على األرض . 
 في جميع الحاالت الرأس والجسم يواجهان الناظر .  .2
 ء مما يعكس احترامًا للوظيفة وللنفس وللناس .ليس بها أي التوا .3
 التماثيل الواقفة تقدم القدم اليسرى على اليمنى والجسم يتكئ على الساق اليمنى. .4
عند النحات الى االهتمام بأن يبقى التمثال سليمًا دون كسر تتحاشى تفريغ الحجر بين الذراع  .5

 ذلك عضلة الساق والكرسي . والجسم ، وفي وضع الجلوس الساقان ملتصقان بالكرسي وك
 وضع النحات للتمثال عيونًا مستعارة مصنوعة من مواد مختلفة . .6
تماثيل الرجال عارية لو كانت للفرعون ويسترها رداء صغير يغطي الجزء االوسط من الجسم  .7

 من اسفل السرة الى ما فوق الركبة . 
الشيست  –الديورايت  –لجيري الحجر ا –صنعت التماثيل من مواد وأحجار مختلفة / الكرانيت  .8

 البرونز . –الخشب  –المرمر  –البازلت  –
 ومن أبرز األمثلة على تماثيل هذا العصر تمثال الملك زوسر من األسرة الثالثة .

 ويمكن تلخيص جوانب هذا العمل الفني بالنقاط اآلتية :
 عمل من الحجر الجيري األبيض . .1
 .مقعد بسيط متدثرًا بعباءة طويلة لىيمثل الملك في حجمه الطبيعي جالسًا ع .2
 له لحية ووجنتان بارزتان وشفتان غليظتان .و على الرأس شعر كثيف تحوطه عصبة  .3
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 على الوجه تبدو مالمح الحزم والوقار .  .4
 ينظر الى اإلمام ويداه مبسوطتان على الركبتين .  .5

 ثانيًا. النحت في الدولة الوسطى :
قرار ولم تبقى من آثارها إال تماثيل صغيرة توضع مع الميت بحسب تميزت هذه الفترة بعدم االست    

العقيدة الدينية لهم ، كما وجدت تماثيل صغيرة من الحجر الجيري وأخرى من الخشب المغطى بطبقة 
من الجص للقدم وهم يقومون بأداء واجباتهم اليومية ، وعلى العموم كانت التماثيل غير متقنة ويسودها 

 . الطابع المثالي
 

 ثالثًا. النحت في الدولة الحديثة :
جمعت الدولة الحديثة بين واقعية الدولة الحديثة ومثالية من قبل الدولة الوسطى في مراحل     

ازدهارها ، وهناك حدثان هامان اثر على نحت هذه المرحلة ، األول الفتوحات في آسيا وأتساعها وما 
ثورة اخناتون الدينية التي تسبب في قيامها ثورة فكرية  خلفته من ترف ورخاء اقتصادي ، والثاني هو

 شاملة في العقلية المصرية في شتى األصعدة ، ومن أبرز مميزات تماثيل هذه المرحلة اآلتي :
 اتسمت التماثيل بالقوة والصالبة . .1
حساس بالجمال كما في القوالب التشكيلية .  .2  اكتسبت أناقة وجاذبية وا 
ظهارها في التماثيل . االهتمام بتصوير الحقي .3  قة الباطنية لألشخاص وا 
 االهتمام بالثياب واالدية الحديثة التي حلت محل القديمة .  .4
 االستطالة في األجسام والليونة في األوضاع .  .5
 اهتمام النحات بنحت األيدي واألقدام اهتمامًا كبيرًا .  .6

( ويتميز هذا التمثال 18األسرة ) ومن أبرز الماثلة على ذلك تمثال يمثل الملك تحتمس الثالث من
 باآلتي :
 معمول من الحجر الشيست الضارب الى الخضرة .  .1
 نحت الفرعون في وضعية وقوف تقدمت ساقه اليسرى قلياًل . .2
 يطأ بساقه اليسرى المتقدمة أقواسًا تسعة هي رمز للبالد األجنبية التي خضعت لوصايته . .3
 صدره عاري .نحت الملك يرتدي رداًء بسيطًا قصيرًا و  .4
 مالمح وجه الملك المحارب واضحة على وجهه .  .5
 نحتت هذه المالمح بخطوط رقيقة .  .6
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 خصائص النحت : 
صور النحات المصري تماثيله في وضع المجابهة وفي جميع الحاالت سواًء كانت واقفة أو  .1

 جالسة سائرة أو ساكنة . 
ثنين وال نجد تمثال مصري واقفًا على قدم تستند التماثيل الواقفة بكل ثقلها على مشط القدمين اال .2

 واحدة مستندًا بنهاية قدمه الثابتة على االرض .
 جميع التماثيل الواقفة تمد أرجلها اليسرى الى االمام قلياًل .  .3
 نحت النحات المصري القديم تماثيل النساء واألطفال في حالة الراحة وان أفخاذها ملتحمة . .4
 تكون من الخشب أو الجص وبألوان الطبيعة . تكون التماثيل خاصة عندما  .5
 استعمل النحات المصري خامات مختلفة في صناعة تماثيله .  .6
عند استخدام مواد مختلفة تبدو تماثيله أكثر واقعية مثل وضع أحجار ملونة في تجويف العين  .7

 واجفان من النحاس وهكذا . 
 

 خصائص فن التصوير :
ية وتطور بفعل عقيدة اإلنسان المصري القديم فيما يتعلق وظف التصوير غالبًا ألغراض جنائز  .1

 بالموت والحياة األخرى . 
عمد الى زخرفة جدران القبور بمختلف مظاهر الحياة التي يألفها المتوفي ليستأنس بها عندما  .2

 تعود اليه الروح .
 يرسم الموضوع بشكل حقول أفقية )عرضية( متوازية اشبه باالشرطة . .3
 يتناسب ومكانته في الحياة صغيرًا أو كبيرًا .  رسم الشخص بحجم .4
وضعت طريقة لظهور الشخصيات بالمشهد فالملوك وكبار الموظفين يظهرون بحجم كبير  .5

وصدورهم باتجاه المشاهد رغم أنهم بوضع جانبي أما عامة الناس فيصورون بوضع جانبي كليًا 
. 

ل تقريبي وممزوج مع الكتابة يتسم التصوير المصري بالتعبيرية في تصوير الحادثة بشك .6
 الهيروغليفية .

استخدام طريقـة المواجهة لكن في الرسم كانت بأن يرسم الرأس جانبيًا أما العين فكانت مواجهة  .7
 للناظر وكذلك الصدر والفخذين والقدمين تصور بطريقة جانبية. 

مكانتها لم يستخدم المنظور في التصوير بل كانت األشخاص ترسم من حيث حجمها بحسب  .8
 االجتماعية لذلك كان الفرعون دائمًا أكبر حجمًا . 
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 خصائص الفنون التطبيقية :

ـــة      ـــة الوســـطى والدول ـــه فـــي الدول ـــر بيـــد أن أقصـــى تطورهـــا بلغت تطـــورت الفنـــون التطبيقيـــة بشـــكل كبي
  الحديثة وخير دليل لى ذلك هو ما تم العثور عليه في مقبرة )توت غنج أمون( . 

 التطبيقية باالتي : تمتاز الفنون
الكريمــة  واألحجــاراســتعمال مختلــف الخامــات فــي الفنــون التطبيقيــة مثــل العــاج والــذهب والزجــاج  .1

 والرخام واالبنوس .
االعتماد على صيغ نباتية استوحيت من زهرة اللوتس والبردي أو النخيل فضاًل عن رسـوم رمزيـة  .2

 وحيوانية .  إنسانية أصولذات 
ـــين ا األصـــول .3 ـــة ب ـــة واحـــدة ســـواء فـــي الموضـــوع أو تكـــوين الفني لفنـــون التشـــكيلية والفنـــون الزخرفي

 الخامات . 
 صورت األشكال على األثاث والحلي والعربات والمراكب والتوابيت واألواني والمرايا والكؤوس .  .4
موافقـــة الهندســـة المعماريـــة لهندســـة زخرفيـــة )ديكـــور( دائمـــًا واعتمـــدت األصـــول الفنيـــة المصـــرية  .5

 تها . العامة ذا
 

 


