
 فن النحت :

 -0033       االسرات النحت في الدولة القديمة عصر –اوال 

بعض  النحات المصري وقد اتبع عصور تطور فن النحت المصريٌعد النحت الدولة القدٌمة من ازهى      

 -: أهمهاالقواعد والتقالٌد من عقٌدته الدٌنٌة انذاك وتمٌز نحت هذا العصر بخصائص 

جالسة مختلفه , واقفه , جالسة على كرسً , متربعة , جالسة فً وضع القرفصاء ,  بأوضاعنحت  التماثٌل -1

 . األرضعلى 

 الناظر .الرأس والجسم ٌواجهان  فً جمٌع الحاالت  -2

 بها اي التواء مما ٌعكس احتراما للوظٌفٌة وللنفس وللناس لٌس -3

 على الٌمنى والجسم ٌتكئ على الساق الٌمنى  القدم الٌسرىالتماثٌل الواقفة تقدم  -4

بٌن الذراع والجسم , وفً الحجر  تتحاشى تفرٌغكسر عمد النحات الى االهتمام بان ٌبقى التمثال سلٌما دون  -5

           لساقان ملتصقان بالكرسً وكذلك عضلة الساق والكرسًوضع الجلوس ا

 من مواد مختلفةمصنوعة ا مستعارة وضع النحات للتمثال عٌون -6

ٌغطً الجزء االوسط من الجسم من اسفل  صغٌر تماثٌل الرجال عارٌة حتى لو كانت للفرعون وٌسترها رداء -7

 .السرة الى مافوق الركبة

 –البازلت  - الشٌست -الدٌوراٌت  -الحجر الجٌري  –الجرانٌت  /مختلفة  وأحجارصنعت التماثٌل من مواد  -8

 زالبرون –الخشب  –المرمر 

       الثالثة .على تماثٌل هذا العصر تمثال الملك زوسر من االسرة  األمثلةمن ابرز 

 -: اآلتيةهذا العمل الفني بالنقاط جوانب  ويمكن تلخيص

 األبٌضعمل من الحجر الجٌري  -1

 اءة طوٌلةبعب سٌط متدثرا ٌعً جالسا على مقعد بفً حجمه الطبٌمثل الملك  -2

 وشفتان غلٌظتانس شعر كثٌف تحوطه عصبة له لحٌة ووجنتان بارزتان على الرأ -3

 على وجه تبدو مالمح الحزم والوقار -4

 ٌنظر الى االمام وٌداه مبسوطتان على الركبتٌن  -5

 :النحت في الدولة الوسطى  -:ثانيا 

صغٌرة توضع مع المٌت بحسب العقٌدة  تمٌزت هذه الفترة بعدم االستقرار ولم تبقى من اثارها االتماثٌل    

المغطى بطبقة من الجص تماثٌل صغٌرة الحجم من الحجر الجٌري واخرى من الخشب الدٌنٌة لهم كما وجدت 

 . متقنة   وٌسودها الطابع المثالًللقدم وهم ٌقومون باداء واجباتهم الٌومٌة , وعلى العموم كانت التماثٌل غٌر 



 لحديثة : ثالثا : النحت في الدولة ا

 جمعت الدولة الحدٌثة بٌن واقعٌة الدولة الحدٌثة ومثالٌة من قبل الدولة الوسطى فً مراحل ازدهارها .    

ف ورخاء ما خلفته من ترالفتوحات فً اسٌا واتساع و ن اثر على نحت هذه المرحلة االولهناك حدثان هاما

فً شتى  العقلٌة المصرٌةشاملة فً  قٌام ثورة فكرٌةالدٌنٌة التً تسبب فً  اختاتوناقتصادي , والثانً هو ثورة 

 االصعدة ومن ابرز ممٌزات تماثٌل هذه المرحلة االتً : 

 التماثٌل بالقوة والصالبة .  اتسمت -1

 كما فً القوالب التشكٌلٌة . واحساس بجمالاكتسبت اناقة وجاذبٌة  -2

 ٌة لالشخاص واظهارها فً التماثٌل .االهتمام بتصوٌر الحقٌقة الباطن -3

 الحدٌثة التً حلت محل القدٌمة .  لالهتمام بالثٌاب واالردٌة -4

 . االستطالة فً االجسام واللٌونة فً االوضاع -5

 اهتمام النحات بنحت االٌدي واالقدام اهتماما كبٌرا .  -6

 التماثٌل باالتً . ( وٌتمٌز هذا18سرة  على ذلك تمثال ٌمثل الملك تحتمس الثالث من اال ومن ابرز االمثلة

 الضارب الى الخضرة . معمول من الحجر الشٌست -1

 قلٌال .الفرعون فً وضعٌة وقوف تقدمت ساقه الٌسرى نحت  -2

 تسعة هً رمز للبالد واالجنبٌة التً خضعت لوصاٌته . اطا بساقه الٌسرى المتقدمة اقواسٌ -3

 قصٌرا وصدره عاري  ارداءا بسٌط نحت الملك برندي -4

 مالمح وجه الملك المحارب واضحة على وجهه  -5

 نحت هذه المالمح بخطوط رقٌقة  -6

 خصائص النحت :

تماثٌله فً وضع المجابهه وفً جمٌع الحاالت سواءا كانت واقفة او جالسة سائرة او  صور النحات المصري -1

 ساكنة .

القدمٌن االثنٌن وال نجد اي تمثال مصري وافقا على قدم واحدة  بكل ثقلها على مشط الواقفة تستند التماثٌل -2

 على االرض  قدمه الثابتة ستندا بنهاٌةم

 قلٌال .الٌسرى الى االمام  التماثٌل الواقفة تمد ارجلها جمٌع -3

 حت النحات المصري القدٌم تماثٌل النساء واالطفال فً حالة الراحة وان افخاذها ملتحمة ن -4

 كون التماثٌل خاصة عندما تكون من الخشب او الجص وبالوان الطبٌعة ت -5

 استعمل النحات المصري خامات مختلفة فً صناعة تماثٌله  -6



عند اتستخدام مواد مختلفة تبدو تماثٌله اكثر واقعٌة مثل وضع احجار ملونة فً تجوٌف العٌن واجفان من  -7

 النحاس وهكذا 

 خصائص فن التصوير : 

عقٌدة االنسان المصري القدٌم فٌما ٌتعلق بالموت التصوٌر غالبا الغراض جنائزٌة وتطور بفعل  وظف -1

 والحٌاة االخرى 

 بها عندما تعود الٌه الروح  لٌستانسعمد الى زخرفة جدران القبور بمختلف مظاهر الحٌاة التً ٌالفها المتوفً  -2

 ة اشبه باالشرطة ٌرسم الموضوع بشكل حقول افقٌة   عرضٌة ( متوازٌ -3

 رسم الشخص بحجم ٌتناسب مكانته فً الحٌاة صغٌرا او كبٌرا  -4

هرون بحجم كبٌر وصدورهم باتجاه فالملوك وكبار الموظفٌن ٌظ مشهدوضعت طرٌقة لظهور الشخصٌات بال -5

 .المشاهد رغم انهم بوضع جانبً اما عامة الناس فٌصورون بوضع جانبً كلٌا 

 بشكل تقرٌبً وممزوج مع الكتابة الهٌروغلٌفٌة  الحادثةٌتسم التصوٌر المصري بالتعبٌرٌة فً تصوٌر  -6

اجهة للناظر وكذلك اما العٌن فكانت مو بان ٌرسم الراس جانبٌااستخدام طرٌقة المواجهة لكن فً الرسم كانت  -7

  . تصور بطرٌقة جانبٌة الصدر والفخذٌن والقدمٌن

ترسم من حٌث حجمها بحسب مكانتها االجتماعٌة لذلك  األشخاصالمنظور فً التصوٌر بل كانت ٌستخدم لم  -8

 كان الفرعون دائما ا كبر حجما

 خصائص الفنون التطبٌقٌة : 

وخٌر دلٌل فً الدولة الوسطى والدولة الحدٌثة  بلغتهتطورها  أقصى أنتطورت الفنون التطبٌقٌة بشكل كبٌر بٌد 

 لعثور علٌه فً مقبرة   توت عنخ امون ( على ذلك هو ما تم ا

 :وتمتاز الفنون التطبيقية باالتي 

الكرٌمة والرخام  األحجارواستعمال مختلف الخامات فً الفنون التطبٌقٌة مثل العاج والذهب والزجاج  -1

  واالبنوس

النخٌل فضال عن رسوم رمزٌة ذات  أوالبردي  استوحٌت من زهرة اللوتس و  نباتبة االعتماد على صٌغ -2

 وحٌوانٌة  إنسانٌة أصول

 تكوٌن الخامات الفنٌة بٌن الفنون التشكٌلٌة والفنون الزخرفة واحدة سواء فً الموضوع او  األصول -3

 والمراٌا والكؤوس  واألوانًوالحلً والعربات والمراكب والتوابٌت  األثاثعلى  اإلشكالصورت  -4

  االصوال الفنٌة المصرٌة العامة ذاتها . وأعتمدتة لهندسة زخرفٌة  دٌكور ( دائما المعمارٌالهندسة مرافقة  -5

 


