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 املرحلة الثانية            العمارة املصرية القدمية                                     
شيدت العمارة المصرية القديمة حاصة العامرة ذات الطايع الديني في خامات     

الحجر الصلب ، ولعل توافر الحجر في القصبة المصرية ساهم الى حد كبير في 
نشائها الى فترات طويلة الحقة ، ولعل من ذلك ، وقد حافظت العمارة عل ى نظمها وا 

ابرز النماذج للعمارة المصرية القديمة في بالد وادي النيل هي االهرامات 
 والمصاطب والمعابد ، وسنتناول بشيء من االيجاز كل منها .

  
 . االهرامات :1

طب مكانًا ان االهرامات ما هي اال قبور للفرعنة فبعد ان كانوا يتخذون المصا    
لدفنهم عمدوا الى بناء االهرامات لتكون مقابر لهم ولعوائلهم ، ومن هذه االهرامات 

( 3الهرم المدرج )زوسر( والهرم المعوج )المنحني( واالهرام الصحيحة البالغة )
اهرامات )اهرامات الجيزة( ، واكبرها )هرم خوفو( ، واالوسط )هرم خفرع( ، 

 ف نتناول هرم زوسر وهرم خوفو . والصغير )هرم منقورع( ، وسو 
 
 هرم زوسر )الهرم المدرج( : 1-1

بني هذا الهرم في عهد الساللة الثالثة أيام الملك )زوسر( وقد قام ببنائه     
المهندس )امحوتب( وقد شيده على مرتفع صخري في صقارة ويطل على العاصمة 

 )منفس( .
هرمي لست طبقات كل منها  هذا الهرم عبارة عن كتلة من الخور ذات شكل    

م( وصغر هذه 110×130ذات شكل مستطيل اكبرها في االسفل )القاعدة( بقياس )
م( وهو قريب الشبه من حيث 60الطبقات في االعلى ويصل ارتفاع الهرم الى )

 مظهره الشكلي بـ)الزقورات( في العراق وكذلك )جوخه زمبيل( في ايران . 
توي على مومياء الملك في اعماق االرض وتحيط استقرت غرفة الدفن التي تح    

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

 
 الهرم المعوج )المنحني( : 1-2

)هرم سنقرع( وقد بناءه في الموقع المعروف بـ)دهشور( كقبر ويسمى أيضًا     
للفرعون )سنقرع( اول ملوك الساللة الرابعة ، وهذا الهرم ذو خصوصية تختلف عن 
كل االهرامات االخرى وله عدة تسميات فيسمى بالهرم )المعوج( او )المنحني( أو 

بداًل من يستمر فجائي  )المزيف( أو )المثلوم( ، فهو يبدو مائاًل الى الداخل بشكل
باالرتفاع المحسوب والمقرر ، ولهذا االمر عدة تفسيرات فيعضهم يرى ان تم امالته 

استمر سيبلغ ارتفاعًا كبيرًا  إذا ألنهبسبب وفاة الفرعون ، واخرون يرون انه تم امالته 
، ويتبع الهرم المعوج زوج من المعابد لعبادة الفرعون فضاًل عن الملحقات له 

 معبدان احدهما هو المعبد الجنائزي واالخر معبد الوادي . وال
 
 االهرام الصحيحة )الكاملة( : 1-3

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

 هرم خوفو : -
من  وهو اكبر االهرام المصرية وقد بني من مليونين وثالثمائة ألف قطعة    

( 100000كغم( وقد انجز بناء هذا الهرم بتشغيل )2500الحجر زنة كل منها )
م( يوجد الى شمال 160( سنة ، وارتفاع هذا الهرم هو )20عامل اكملوا بناءه في )

الهرم وجنوبه حفرتان كبيرتان وقد تم تحتهما في االرض الحجرية وكانت بهيئة سفن 
ويلحق بهذا الهرم كالعادة معبدين أحدهما  ، ضتين بالحجريوقد كانتا مسقفتين ومب

 قريب ويسمى )المبعد الجنائزي( واالخر البعيد نوعما يسمى )معبد الوادي( . 
ومنها هذا الهرم ينفذ اليها بمدخل سري في مكان مرتفع من أحد  األهرامن إ    

قدم( ويمتد من  المدخل 55ذ يكون ارتفاع المدخل في هرم خوفو )إواجهات الهرم 
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قدم( ويغور في جسم الهرم الداخلي مخترقًا االرض الصخرية وبعد 3رواق عرضه )
قدم( في المدخل يستمر الرواق أفقيًا ليؤدي الى مجموعة من الممرات 345مسافة )

 والغرف ومنها غرفة الدفن التي توجد فيها المومياء . 
 
 . ابنية املصاطب :2

ة المصطبة او الدكة التي يجلس المصاطب اماكن مرتفعة من االرض ، فتسمي    
عليها االفراد في الريف المصري آنذاك واآلن هي عبارة عن مكان للدفن يتكون من 
جزئين االول مدفن يقع في بطن االرض يوضع به الميت ، والثاني فوق االرض 

 ليكون قبرًا .
أن ان المصاطب في العصر القديم كانت مدافن لجميع الناس ومنها الملوك بيد     

مدافن لهم وبقيت المصاطب للناس االقل شأنًا  فأصبحتالفراعنة ابتكروا االهرامات 
 في الحياة . 

ن المصاطب في شقها الواقع تحت االرض فيها تراكيب معقدة من الممرات إ    
والغرف التي يكون في احدها جسم المومياء التي تستقر بشكل ابدي فيها بعد 

ها االثاث الجنائزي للمتوفي وقد زينت هذه الغرف تحنيطها فضاًل عن اخريات في
بالمنحوتات البارزة والرسوم الجدارية الملونة ، وقد هجر الفراعنة المصاطب كمكان 

من  لآلخرينللدفن بعد ان عملوا االهرامات كمذاق لهم ولعوائلهم وبقيت المصاطب 
    غير الطبقة الحاكمة الفرعون وافراد عائلته . 

 
 
 
 
 
 ابد :. املع3
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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 شتى أنواع الفنون التشكيلية األخرى كالنحت البارز والنحت 

لغائر على سطوح ذات بعدين ، فضاًل عن الرسوم الجدارية الملونة المجسم والنحت ا
والكتابة الهيروغليفية ذات الطبيعة السحرية ، إذ أن الموضوعات الحياتية عرضت 
على جدران المساحات الخارجية في حين تكون المشاهد ذات الطابع الديني عميقًا 

 في القاعات القدسية المسطحة .
لها طرز عديدة منها المعابد الملحقة باألهرام ومعابد الشمس المعابد المصرية     

 ومعابد الجبال .
 
 المعابد الملحقة باألهرام : -

وهما نوعان األول هو المعبد الجنائزي ، والثاني معبد الوادي ، فاألول     
 )الجنائزي( يكون لصيقًا بالهرم له وظيفة هي احتواء طقوس عبادة الملك وشعائرها

، وهو مبنى معماري أخاذ تم ترتيبه بشكل مفرد  تحقيق رحلته األبديةمن أجل 
 برسوم جدارية وأعمال نحتية وكتابات هيروغليفية ملونة . 

يتألف البناء المعماري من مدخل ضخم يؤدي الى قاعة مظلمة مزدوجة     
ينتهي بساحة مكشوفة منتظمة الشكل محاطة وتفضي الى ممر ضيق  باألعمدة
 روضة فيها تماثيل كثيرة للفرعون اإلله ألغراض العبادة . بأروقة مع

والنوع الثاني من المعابد الملحقة باألهرام فهو )معد الوادي( ويكون موقعه بعيدًا     
من الهرم قرب العاصمة الملكية ، ويرتبط هذا المعبد بممر طويل ومهيب بالهرم يتم 

تشرت التماثيل المجسمة ذات اكساءه بأحجار جبلية وعلى جانبي هذا الممر ان
 الطابع الديني . 
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إن هذا المعبد يتكون من قاعتين أولهما مستعرضة واألخرى طولية ازدحمت كل     
منها باألعمدة تحمل السقف الثقيل فتصبح مظلمة ، وسلطت من السقف حزم أشعة 

 الشمس من ثقوب على تماثيل اآللهة حصرًا . 
 
 معابد الشمس : -

)رع( الذي  اإللهبد للشمس في زمن الدولة القديمة كرست لعبادة هناك معا    
 يتجسد بشكل رمزي في قرص الشمس .

وهذا النوع من المعابد عبارة عن مساحة منتظمة مكشوفة دائمًا لكي يمألها     
ضوء الشمس في جميع األرجاء وعزلت هذه المساحة بجدار منتظم ، وزينت واجهة 

 أخذت من الطبيعة بفصولها المختلفة . مشاهدها  ،الجدار الداخلية برسوم 
إن هذه المعابد تحتوي على مسلة هرمية الشكل حجرية ذات ارتفاع شاهق     

تتوسط الساحات ، وقد عملت نهاياتها المدببة من الذهب كما نحتت سيقانها في 
األرض الصخرية قرب المعبد كي يتمكن بواسطتها اإلله )رع( من إتمام دورته 

     ومية في النهار إذ أنه يثير عالم األحياء ولياًل يثير عالم األموات . الي
 
 معابد الجبال : -

إن هذا النوع من المعابـد كانـت تبنـى بشـكل مالصـق للجبـال بعـد قطـع صـخورها     
بجهـــود بشـــرية جبـــارة األمـــر الـــذي أكســـبها ضـــخامة خرافيـــة وذلـــك مـــن خـــالل ســـعي 

لتناســـب بـــين ضـــخامة الجبـــال وضـــخامة المعابـــد المعمـــاريون الـــى إضـــافة نـــوع مـــن ا
 الجبلية .

ظهر هذا النوع من المعابـد فـي زمـن الدولـة المصـرية الوسـطى واسـتمر فـي زمـن     
الدولــة الحديثــة ، ومــن اشــهر االمثلــة عليهــا فــي زمــن الدولــة الوســطى معبــد الفرعــون 

كـة )حتسبشـوت( )منتحوبتي( في الدير البحـري ، ومـن زمـن الدولـة الحديثـة معبـد المل
فــي الــدير البحـــري أيضــًا ، ويتــألف هـــذا المعبــد )األخيــر( مـــن ثــالث طبقــات شـــيدت 
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ضيق نحتت جدرانـه لمشـاهد  أماميبمستويات متصاعدة االرتفاع في كل منها رواق 
 الملكة الدينية والدنيوية . نحتية لنشاطات 

ســاحة مكشــوفة  إن الجــزء المركــزي للمعبــد قــد بنــي فــوق الطــابق الثالــث وتتصــدره    
على جانبيها صـفين مـن األعمـدة ويكـون مكـان التماثيـل التعبديـة فـي جـدارها الخلفـي 

  الذي يغور في باطن الجبل . 
 
 معابد الدولة الحديثة : -

 تتميز معابد الدولة الحديثة بتشابه طرازها وسماتها الفنية والمعمارية .    
كال مســـتطيلة وتمتـــد لمســـاحات تشـــيد هـــذه المعابـــد علـــى أرض مســـتوية ذات أشـــ    

 واسعة يحيط بها سور حجري ضخم . 
 يتألف كل معبد من ثالث أجزاء رئيسية هي :

 الفناء األمامي . -
 قاعة األعمدة .  -
 مقصورات اآللهة .  -
يــزين مــدخل المعبــد بــرج ضــخم تعلــوه األعــالم كمــا توضــع فيــه الشــعارات الرمزيــة     

 رة . المرتبطة بالفكر االجتماعي لتلك الفت
يفضــي المــدخل الــى فنــاء أمــامي الــذي هــو عبــارة عــن ســاحة مكشــوفة يحــيط بهــا     

رواق مســـقف صــــفين مــــن ثــــالث جهــــات يحمــــل ســــقفه صــــفين مــــن األعمــــدة ويكــــون 
 الستراحة المتعبدين .

( تماثيــل 4( أو )2إن مــداخل المعبــد زينــت بالتماثيــل الملكيــة المعبــودة وتوضــع )    
م( أمــام بوابـة المبعـد ، وأشـهرها تماثيــل 30يصـل الـى ) ضـخمة جـدًا ارتفـاع كــل منهـا

 الفرعون رمسيس الثاني في معبد أجي سميل .
إن موضــوعات النحــت علــى الســـطوح المعماريــة ذات البعــدين كانــت مواضـــيعها     

ارجيـة مشاهد من حياة الفرعون كالصيد والحمالت الحربية على جـدران السـاحات الخ
 وقد نفذت بالنحت الغائر من أجل مقاومة عوامل الطبيعة . 
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 األعمدة يف العمارة املصرية :
يعد العمود من أبرز السمات المعمارية المصرية ويمكن إجمال طرز األعمدة     

 التي استخدمت في العمارة المصرية باالتي :
 . األعمدة المربعة :1

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

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

تتفتح بشكل زهرة البردي وهو شعار منطقة الدلتا ، وبعض نماذجها لها تيجان يتم 
 النخيل فتعرف عندئذ باألعمدة النخيلية .زخرفتها أشبه بسعف 

 . 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 
 في الفكر المصري القديم .  وترمز الى فكرة النماء والتجدد في ظواهر الحياة

 . 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 وتسميتها مأخـوذة من ا    

وهي شعار الجنوب المصري ، وتزين أبدانها بزهرة البردي وهي شعار الشمال 
 المصري . 

 
 

 أبنية املقابر :
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كانت المقابر قبل عصر االهرامات عبارة عن المصاطب ، وقد كانت     
طبة ، بيد أن المقابر في المصاطب لجميع الناس حتى الفرعون كان يدفن في مص
هناك داخل  أصبحت إذعصر االهرامات قد تطورت عن المصاطب تطورًا كبيرًا 

تحمل أثاث المتوفي الجنائزية  واألخرياتالهرم غرف عديدة تكون أحدها للمومياء 
ويلحق بالهرم معبدين أحدهما مالصق للهرم يسمى المعبد الجنائزي ، واآلخر بعيد 

الوادي ، كما أصبحت غرفة الدفن مزينة الجدران بشتى أنواع  نوعًا ما وهو معبد
 الفنون التشكيلية . 

وفي عهد الدولة الوسطى اختفت المصاطب وحلت محلها القبور المحفورة في     
صخور الجبال غرب النيل ، اذ تتألف حيز المقبرة في هذا العصر من قاعتين حمل 

دة رتبت في صفين يؤدي الى قاعدين السقف الحجري لكل منها على عدد من األعم
أحدهما طولية واألخرى مستعرضة ، وقد زينت جدران القاعة األولى )الطولية( 
بمشاهد الحياة اليومية للمتوفي باستخدام النحت والرسم الجداري ، في حين زينت 
جدران القاعة الداخلية )المستعرضة( بمشاهد ذات موضوعات دينية وكتابات 

 ت مضامين سحرية . هيروغليفية ذا
أما في زمن الدولة الحديثة حيث فقدت االهرامات أهميتها الرمزية ، اذ عمد     

ملوك فراعنة هذه الدولة الى اتخاذ مقابرهم في الجانب الغربي من نهر النيل المقابلة 
لعاصمتهم طيبة ، وعرفت هذه المنطقة الجنائزية بـ)وادي الملوك( ، وهي تشبه الى 

ي أنظمتها المعمارية مقابر الدولة الوسطى ، اال أنها أكثر منها بعدد حد كبير ف
القاعات التي تنتهي بعمق الجبل بممر ضيق يقود الى سلم حفر الدفن تحت 
األرض ، كما كثرت ودائع القبور نظرًا للرخاء االقتصادي الذي شهدته الدولة 

 الحديثة . 
 
 
 

 فن النحت :
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 مة عصر االسرات :أواًل. النحت في الدولة القدي
الدولة القديمة من أزهى عصور فن النحت المصري ، وقد أتبع يعد نحت     

النحات المصري بعض القواعد والتقاليد من عقيدته آنذاك ، وتميز نحت هذا 
 للعصر بخصائص أهمها :

التماثيل نحتت بأوضاع مختلفة ، واقفة ، جالسة على كرسي ، متربعة ،  .1
 اء ، جالسة على األرض . جالسة في وضع القرفص

 في جميع الحاالت الرأس والجسم يواجهان الناظر .  .2
 ليس بها أي التواء مما يعكس احترامًا للوظيفة وللنفس وللناس . .3
التماثيل الواقفة تقدم القدم اليسرى على اليمنى والجسم يتكئ على الساق  .4

 اليمنى.
ون كسر تتحاشى تفريغ عند النحات الى االهتمام بأن يبقى التمثال سليمًا د .5

الحجر بين الذراع والجسم ، وفي وضع الجلوس الساقان ملتصقان بالكرسي 
 وكذلك عضلة الساق والكرسي . 

 وضع النحات للتمثال عيونًا مستعارة مصنوعة من مواد مختلفة . .6
تماثيل الرجال عارية لو كانت للفرعون ويسترها رداء صغير يغطي الجزء  .7

 سفل السرة الى ما فوق الركبة . االوسط من الجسم من ا
 –الحجر الجيري  –صنعت التماثيل من مواد وأحجار مختلفة / الكرانيت  .8

 البرونز . –الخشب  –المرمر  –البازلت  –الشيست  –الديورايت 
 

 ومن أبرز األمثلة على تماثيل هذا العصر تمثال الملك زوسر من األسرة الثالثة .
 الفني بالنقاط اآلتية : ويمكن تلخيص جوانب هذا العمل

 عمل من الحجر الجيري األبيض . .1
 .مقعد بسيط متدثرًا بعباءة طويلة يمثل الملك في حجمه الطبيعي جالسًا على .2
له لحية ووجنتان بارزتان وشفتان و على الرأس شعر كثيف تحوطه عصبة  .3

 غليظتان .
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 على الوجه تبدو مالمح الحزم والوقار .  .4
 بسوطتان على الركبتين . ينظر الى اإلمام ويداه م .5

 
 ثانيًا. النحت في الدولة الوسطى :

تميزت هذه الفترة بعدم االستقرار ولم تبقى من آثارها إال تماثيل صغيرة توضع     
مع الميت بحسب العقيدة الدينية لهم ، كما وجدت تماثيل صغيرة من الحجر الجيري 

قومون بأداء واجباتهم وأخرى من الخشب المغطى بطبقة من الجص للقدم وهم ي
 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     
هذه المرحلة ، األول في مراحل ازدهارها ، وهناك حدثان هامان اثر على نحت 

الفتوحات في آسيا وأتساعها وما خلفته من ترف ورخاء اقتصادي ، والثاني هو ثورة 
اخناتون الدينية التي تسبب في قيامها ثورة فكرية شاملة في العقلية المصرية في 

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

( 18ومن أبرز الماثلة على ذلك تمثال يمثل الملك تحتمس الثالث من األسرة )
 ويتميز هذا التمثال باآلتي :

 معمول من الحجر الشيست الضارب الى الخضرة .  .1
 نحت الفرعون في وضعية وقوف تقدمت ساقه اليسرى قلياًل . .2
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سًا تسعة هي رمز للبالد األجنبية التي يطأ بساقه اليسرى المتقدمة أقوا .3
 خضعت لوصايته .

 نحت الملك يرتدي رداًء بسيطًا قصيرًا وصدره عاري . .4
 مالمح وجه الملك المحارب واضحة على وجهه .  .5
 نحتت هذه المالمح بخطوط رقيقة .  .6

 
 خصائص النحت : 

صور النحات المصري تماثيله في وضع المجابهة وفي جميع الحاالت سواًء  .1
 كانت واقفة أو جالسة سائرة أو ساكنة . 

تستند التماثيل الواقفة بكل ثقلها على مشط القدمين االثنين وال نجد تمثال  .2
 مصري واقفًا على قدم واحدة مستندًا بنهاية قدمه الثابتة على االرض .

 جميع التماثيل الواقفة تمد أرجلها اليسرى الى االمام قلياًل .  .3
قديم تماثيل النساء واألطفال في حالة الراحة وان نحت النحات المصري ال .4

 أفخاذها ملتحمة .
 تكون التماثيل خاصة عندما تكون من الخشب أو الجص وبألوان الطبيعة .  .5
 استعمل النحات المصري خامات مختلفة في صناعة تماثيله .  .6
عند استخدام مواد مختلفة تبدو تماثيله أكثر واقعية مثل وضع أحجار ملونة  .7

 تجويف العين واجفان من النحاس وهكذا . في 
 
 
 

 خصائص فن التصوير :
وظف التصوير غالبًا ألغراض جنائزية وتطور بفعل عقيدة اإلنسان المصري  .1

 القديم فيما يتعلق بالموت والحياة األخرى . 
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عمد الى زخرفة جدران القبور بمختلف مظاهر الحياة التي يألفها المتوفي  .2
 ود اليه الروح .ليستأنس بها عندما تع

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

ا يظهرون بحجم كبير وصدورهم باتجاه المشاهد رغم أنهم بوضع جانبي أم
 عامة الناس فيصورون بوضع جانبي كليًا .

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

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

 جانبية. 
لم يستخدم المنظور في التصوير بل كانت األشخاص ترسم من حيث  .8

 حجمها بحسب مكانتها االجتماعية لذلك كان الفرعون دائمًا أكبر حجمًا . 
 

 خصائص الفنون التطبيقية :
تطـــورت الفنـــون التطبيقيـــة بشـــكل كبيـــر بيـــد أن أقصـــى تطورهـــا بلغتـــه فـــي الدولـــة     

دولة الحديثة وخير دليل لى ذلك هـو مـا تـم العثـور عليـه فـي مقبـرة )تـوت الوسطى وال
  غنج أمون( . 

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

 الكريمة والرخام واالبنوس . واألحجار
لـــوتس والبـــردي أو النخيـــل االعتمـــاد علـــى صـــيغ نباتيـــة اســـتوحيت مـــن زهـــرة ال .2

 وحيوانية .  إنسانية أصولفضاًل عن رسوم رمزية ذات 
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الفنيــــة بــــين الفنــــون التشــــكيلية والفنــــون الزخرفيــــة واحــــدة ســــواء فــــي  األصــــول .3
 الموضوع أو تكوين الخامات . 

صــورت األشــكال علــى األثــاث والحلــي والعربــات والمراكــب والتوابيــت واألوانــي  .4
 والمرايا والكؤوس . 

افقــة الهندســة المعماريــة لهندســة زخرفيــة )ديكــور( دائمــًا واعتمــدت األصــول مو  .5
 الفنية المصرية العامة ذاتها . 

 


