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 العمارة المصرية القديمة  

اىعَبرح اىَصرٝخ اىقدَٝخ حبصةخ اىعةبٍرح تاد اىيةبٝل اىةدْٜٝ اةٜ  بٍةبد شٞدد 

اىحجر اىصيت ، ٗىعو ر٘اار اىحجةر اةٜ اىقصةجخ اىَصةرٝخ  ةبٌٕ اىةٚ حةد مجٞةر 

اٜ تىل ، ٗقد حباظذ اىعَبرح عيٚ ّظَٖب ٗإّشبئٖب اىةٚ ازةراد ي٘ٝيةخ ةحقةخ ، 

ٗىعةةو ٍةةِ اثةةرا اىَْةةبتة ىيعَةةبرح اىَصةةرٝخ اىقدَٝةةخ اةةٜ ثةة   ٗا ٛ اىْٞةةو ٕةةٜ 

 .اةٕراٍبد ٗاىَصبيت ٗاىَعبثد ، ٗ ْزْبٗه ثشٜء ٍِ اةٝجبا مو ٍْٖب 

 :االهرامات . 1

اُ اةٕراٍةةبد ٍةةب ٕةةٜ اة قجةة٘ر ىيعرعْةةخ اجعةةد اُ مةةبّ٘ا ٝز ةة ُٗ اىَصةةبيت     

ٍنبّبً ىداٌْٖ عَدٗا اىٚ ثْبء اةٕراٍبد ىزنُ٘ ٍقةبثر ىٖةٌ ٗىعة٘ائيٌٖ ، ٍٗةِ ٕة ٓ 

ٗاةٕةةةراً ( اىَْحْةةةٜ)ٗاىٖةةةرً اىَعةةة٘ة ( اٗ ةةةر)اةٕراٍةةةبد اىٖةةةرً اىَةةةدرة 

، ( ٕةةرً  ٘اةة٘)، ٗامجرٕةةب ( إراٍةةبد اىجٞةة ح)إراٍةةبد ( 3)اىصةةحٞحخ اىجبى ةةخ 

، ٗ ةة٘ن ّزْةةبٗه ٕةةرً ( ٍْقةة٘ر ٕةةرً )، ٗاىصةة ٞر ( ٕةةرً  عةةر )ٗاةٗ ةة  

 . ٕٗرً  ٘ا٘  اٗ ر

احلضارة املصريت القدميتالفنون يف 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
(السجرج اليخم) زوسخ ىخم : 
  السيشجس ببشائو قام وقج (زوسخ) السمػ أيام الثالثة الداللة عيج في اليخم ىحا بشي 
 . (مشفذ) العاصسة عمى ويظل صقارة في صخخي  مختفع عمى شيجه وقج (امحؾتب)
 

 ذات مشيا كل طبقات لدت ىخمي شكل ذات الخؾر مؽ كتمة عؽ عبارة اليخم ىحا   
 ىحه وصغخ (م110×130) بكياس (القاعجة) االسفل في اكبخىا مدتظيل شكل

 مغيخه حيث مؽ الذبو قخيب وىؾ (م60) الى اليخم ارتفاع ويرل االعمى في الظبقات
  . ايخان في (زمبيل جؾخو) وكحلػ العخاق في (الدقؾرات)بـ الذكمي

 

 بيا وتحيط االرض اعساق في السمػ مؾمياء عمى تحتؾي  التي الجفؽ غخفة استقخت   
 االثاث وكجست االزرق  (القاشاني)بـ الججران وزيشت والسسخات الغخف مؽ كبيخ عجد

 في الخمؾد لشيل (طالسؼ) سحخية بشرؾص ججرانيا زيشت كسا الغخف تمػ في السمكية
  . االخخى  الحياة

 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
 ( :المنحني)الهرم المعوج 
 

مقجةةر (  ٕشةة٘ر)ٗقةةد ثْةةبءٓ اةةٜ اىَ٘قةةل اىَعةةرٗن ثةة ( ٕةةرً  ةةْقر )ٗٝسةةَٚ ضًٝةةبً    

اٗه ٍي٘ك اىس ىخ اىراثعخ ، ٕٗ ا اىٖةرً تٗ  ص٘صةٞخ ر زيةن عةِ (  ْقر )ىيعرعُ٘ 

ضٗ ( اىَْحْةةٜ)اٗ ( اىَعةة٘ة)مةةو اةٕراٍةةبد اة ةةرٙ ٗىةةٔ عةةدح رسةةَٞبد اٞسةةَٚ ثةةبىٖرً 

، اٖةة٘ ٝجةةدٗ ٍةةبئ ً اىةةٚ اىةةدا و ثشةةنو اجةةبئٜ ثةةدةً ٍةةِ ٝسةةزَر ( اىَثيةةً٘)ضٗ ( اىَ ٝةةن)

ثبةررعب  اىَحس٘ة ٗاىَقرر ، ٗىٖ ا اةٍةر عةدح رعسةٞراد اٞعًةٌٖ ٝةرٙ اُ رةٌ اٍبىزةٔ 

ثسجت ٗابح اىعرعُ٘ ، ٗا رُٗ ٝرُٗ أّ رٌ اٍبىزٔ ألّٔ إتا ا زَر  ةٞجي  اررعبعةبً مجٞةراً 

، ٗٝزجةةل اىٖةةةرً اىَعةة٘ة اٗة ٍةةةِ اىَعبثةةةد ىعجةةب ح اىعرعةةةُ٘ اًةةة ً عةةِ اىَيحقةةةبد ىةةةٔ 

 . ٗاىَعجداُ احدَٕب ٕ٘ اىَعجد اىجْبئ ٛ ٗاة ر ٍعجد اى٘ا ٛ 

 

 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
 ( :الكاملة)الصحيحة االهرام 

اشزٖرد ٍصر اةٜ ٍعَبرٕةب اىقةدٌٝ ثةث س إراٍةبد صةحٞحخ ٕةٜ ٕةرً    
 . ٍْق٘ر  ٘ا٘ ٕٗرً  عر  ٕٗرً 

-  هرم خوفو: 
ٕٗ٘ امجر اةٕراً اىَصةرٝخ ٗقةد ثْةٜ ٍةِ ٍيٞةِّ٘ٞ ٗئ ئَبئةخ ضىةن قيعةخ   

ٗقةد اّجةة  ثْةةبء ٕة ا اىٖةةرً ثزشةة ٞو ( م ةة2500ٌ)ٍةِ اىحجةةر اّةةخ مةو ٍْٖةةب 
 ةةْخ ، ٗاررعةةب  ٕةة ا اىٖةةرً ٕةة٘ ( 20)عبٍةةو امَيةة٘ا ثْةةبءٓ اةةٜ ( 100000)
اةٜ َٖب ّحزٝ٘جد اىٚ شَبه اىٖرً ٗجْ٘ثٔ حعرربُ مجٞرربُ ٗقد رٌ ( 160ً)

ٍٗجًٞةزِٞ ثةبىحجر  ٍسةقعزِٞاةرض اىحجرٝخ ٗمبّذ ثٖٞئخ  عِ ٗقد مبّزب 
اىَجعةةةد )، ٗٝيحةةةه ثٖةةة ا اىٖةةةرً مبىعةةةب ح ٍعجةةةدِٝ ضحةةةدَٕب قرٝةةةت ٗٝسةةةَٚ 

 ( . ٍعجد اى٘ا ٛ)ٗاة ر اىجعٞد ّ٘عَب ٝسَٚ ( اىجْبئ ٛ
 

 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
  ُ٘إُ األٕراً ٍْٖٗب ٕ ا اىٖرً ْٝع  اىٖٞب ثَد و  رٛ اٜ ٍنبُ ٍررعل ٍِ ضحد ٗاجٖبد اىٖرً إت ٝن

ٗٝ ة٘ر اةٜ جسةٌ ( قةد3ً)َٗٝزةد ٍةِ  اىَةد و رٗار عر ةٔ ( قد55ً)اررعب  اىَد و اٜ ٕرً  ٘ا٘ 
اةةٜ اىَةةد و ٝسةزَر اىةةرٗار ضاقٞةةبً ( قةد345ً)اىٖةرً اىةةدا يٜ ٍ زرقةةبً اةرض اىصة رٝخ ٗثعةةد ٍسةةباخ 

 . ىٞؤ ٛ اىٚ ٍجَ٘عخ ٍِ اىََراد ٗاى رن ٍْٖٗب غراخ اىداِ اىزٜ ر٘جد اٖٞب اىٍَ٘ٞبء 
 

. املعابد : 
 . األبجية فكخة عمى لتجل لمفشاء مقاومة صمجة أحجار مؽ القجيسة السرخية السعابج شيجت 

 احتؾت وقج ، الثقيمة الحجخية الدقؾف تحسل كالغابات كثيفة أعسجة فييا السعابج كانت      
 والشحت السجدؼ والشحت البارز كالشحت األخخى  التذكيمية الفشؾن  أنؾاع شتى عمى السعابج
 ذات الييخوغميفية والكتابة السمؾنة الججارية الخسؾم عؽ فزالا  ، بعجيؽ ذات سظؾح عمى الغائخ

 في الخارجية السداحات ججران عمى عخضت الحياتية السؾضؾعات أن إذ ، الدحخية الظبيعة
 . السدظحة القجسية القاعات في عسيقاا  الجيشي الظابع ذات السذاىج تكؾن  حيؽ

 الجبال ومعابج الذسذ ومعابج باألىخام السمحقة السعابج مشيا عجيجة طخز ليا السرخية السعابج  



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
الؾادي معبج والثاني ، الجشائدي  السعبج ىؾ األول نؾعان وىسا   : باألىخام السمحقة السعابج ، 

 أجل مؽ وشعائخىا السمػ عبادة طقؾس احتؾاء ىي وعيفة لو باليخم لريقاا  يكؾن  (الجشائدي ) فاألول
 نحتية وأعسال ججارية بخسؾم مفخد بذكل تختيبو تؼ أخاذ معساري  مبشى وىؾ ، األبجية رحمتو تحقيق

  . ممؾنة ىيخوغميفية وكتابات
 مسخ الى وتفزي باألعسجة مددوجة مغمسة قاعة الى يؤدي ضخؼ مجخل مؽ السعساري  البشاء يتألف    

 اإللو لمفخعؾن  كثيخة تساثيل فييا معخوضة بأروقة محاطة الذكل مشتغسة مكذؾفة بداحة يشتيي ضيق
  . العبادة ألغخاض

 قخب اليخم مؽ بعيجاا  مؾقعو ويكؾن  (الؾادي معج) فيؾ باألىخام السمحقة السعابج مؽ الثاني والشؾع  
 وعمى جبمية بأحجار اكداءه يتؼ باليخم ومييب طؾيل بسسخ السعبج ىحا ويختبط ، السمكية العاصسة

   . الجيشي الظابع ذات السجدسة التساثيل انتذخت السسخ ىحا جانبي
 تحسل باألعسجة مشيا كل ازدحست طؾلية واألخخى  مدتعخضة أوليسا قاعتيؽ مؽ يتكؾن  السعبج ىحا إن 

 اآللية تساثيل عمى ثقؾب مؽ الذسذ أشعة حدم الدقف مؽ وسمظت ، مغمسة فتربح الثقيل الدقف
   . حرخاا 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
  إجسال ويسكؽ السرخية السعسارية الدسات أبخز مؽ العسؾد يعج: املصريت العمارة يف األعمدة 

 : باالتي السرخية العسارة في استخجمت التي األعسجة طخز
1. مؽ تخمؾ تيجان ذات وتكؾن  مخبعة تكؾن  وأشكاليا السمداء وسظؾحيا بزخامتيا وتتسيد: السخبعة األعسجة 

  . الدخخفية السذاىج
2. تتفتح وتيجانيا السشفخد البخدي نبات ساق مثل الشباتات أشكال عمى تشحت أعسجة وىي: البشائية األعسجة 

 فتعخف الشخيل بدعف أشبو زخخفتيا يتؼ تيجان ليا نساذجيا وبعض ، الجلتا مشظقة شعار وىؾ البخدي زىخة بذكل
 . الشخيمية باألعسجة عشجئح

3. تيجانيا وان مزمعة أو اسظؾانية أو مخبعة أما فيي عجة أشكال عمى أبجانيا وتكؾن : الياثهرية األعسجة 
 في والتججد الشساء فكخة الى وتخمد األربعة جؾانبو أو فقط التاج جانبي في أما (ىاثؾر) الثؾر رأس بذكل مديشة

  . القجيؼ السرخي  الفكخ في الحياة عؾاىخ
4. تسثال عسجي بذكل بسؾازاتيا يثبت الذكل مخبعة األحيان أغمب في أبجانيا وتكؾن   : االوزيخية األعسجة 

 . السؾت بعج ما عالؼ في والتججد والخمق األبجي الؾجؾد الى يخمد الحي (اوزيخيذ) اإللو
5. شعار وىي المؾتذ زىخة أما أبجانيا وتديؽ فييا الذعارات استخجام مؽ مأخـؾذة وتدسيتيا: الذعارية األعسجة 

   . السرخي  الذسال شعار وىي البخدي بدىخة أبجانيا وتديؽ ، السرخي  الجشؾب



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
النحت فه : 
 السرخي  الشحت فؽ عرؾر أزىى مؽ القجيسة الجولة نحت عج: االسخات عرخ القجيسة الجولة في الشحت .أوالا 
 : أىسيا بخرائص لمعرخ ىحا نحت وتسيد ، آنحاك عقيجتو مؽ والتقاليج القؾاعج بعض السرخي  الشحات أتبع وقج ،

 جالدة ، القخفراء وضع في جالدة ، متخبعة ، كخسي عمى جالدة ، واقفة ، مختمفة بأوضاع نحتت التساثيل1.
  . األرض عمى

  . الشاعخ يؾاجيان والجدؼ الخأس الحاالت جسيع في2.

 . ولمشاس ولمشفذ لمؾعيفة احتخاماا  يعكذ مسا التؾاء أي بيا ليذ3.

 .اليسشى الداق عمى يتكئ والجدؼ اليسشى عمى اليدخى  القجم تقجم الؾاقفة التساثيل4.

 وفي ، والجدؼ الحراع بيؽ الحجخ تفخيغ تتحاشى كدخ دون  سميساا  التسثال يبقى بأن االىتسام الى الشحات عشج5.
  . والكخسي الداق عزمة وكحلػ بالكخسي ممترقان الداقان الجمؾس وضع

 . مختمفة مؾاد مؽ مرشؾعة مدتعارة عيؾناا  لمتسثال الشحات وضع6.

 الدخة اسفل مؽ الجدؼ مؽ االوسط الجدء يغظي صغيخ رداء ويدتخىا لمفخعؾن  كانت لؾ عارية الخجال تساثيل7.
  . الخكبة فؾق  ما الى

 – البازلت – الذيدت – الجيؾرايت – الجيخي  الحجخ – الكخانيت / مختمفة وأحجار مؾاد مؽ التساثيل صشعت8.
 . البخوند – الخذب – السخمخ

 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
الثالثة األسخة من زوسخ السمك تسثال العرخ ىحا تساثيل عمى األمثمة أبخز ومن . 
اآلتية بالشقاط الفشي العسل ىحا جهانب تمخيص ويسكن : 
 . األبيض الجيخي  الحجخ مؽ عسل1.
 .طؾيمة بعباءة متجثخاا  بديط مقعج عمى جالداا  الظبيعي حجسو في السمػ يسثل2.
 . غميغتان وشفتان بارزتان ووجشتان لحية ولو عربة تحؾطو كثيف شعخ الخأس عمى3.
  . والؾقار الحدم مالمح تبجو الؾجو عمى4.
  . الخكبتيؽ عمى مبدؾطتان ويجاه  اإلمام الى يشغخ5.
  
 الهسطى الجولة في الشحت .ثانياا : 
    بحدب السيت مع تؾضع صغيخة تساثيل إال آثارىا مؽ تبقى ولؼ االستقخار بعجم الفتخة ىحه تسيدت 

 بظبقة السغظى الخذب مؽ وأخخى  الجيخي  الحجخ مؽ صغيخة تساثيل وججت كسا ، ليؼ الجيشية العقيجة
 ويدؾدىا متقشة غيخ التساثيل كانت العسؾم وعمى ، اليؾمية واجباتيؼ بأداء يقؾمؾن  وىؼ لمقجم الجص مؽ

 . السثالي الظابع
 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
 الحجيثة الجولة في الشحت .ثالثاا : 
    مخاحل في الؾسظى الجولة قبل مؽ ومثالية الحجيثة الجولة واقعية بيؽ الحجيثة الجولة جسعت 

 وما وأتداعيا آسيا في الفتؾحات األول ، السخحمة ىحه نحت عمى اثخ ىامان حجثان وىشاك ، ازدىارىا
 فكخية ثؾرة قياميا في تدبب التي الجيشية اخشاتؾن  ثؾرة ىؾ والثاني ، اقترادي ورخاء تخف مؽ خمفتو
 : اآلتي السخحمة ىحه تساثيل مسيدات أبخز ومؽ ، األصعجة شتى في السرخية العقمية في شاممة

 . والرالبة بالقؾة التساثيل اتدست1.

  . التذكيمية القؾالب في كسا بالجسال وإحداس وجاذبية أناقة اكتدبت2.

  . التساثيل في وإعيارىا لألشخاص الباطشية الحكيقة بترؾيخ االىتسام3.

  . القجيسة محل حمت التي الحجيثة واالدية بالثياب االىتسام4.

  . األوضاع في والميؾنة األجدام في االستظالة5.

  . كبيخاا  اىتساماا  واألقجام األيجي بشحت الشحات اىتسام6.
 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
التسثال ىحا ويتسيد (18) األسخة من الثالث تحتسذ السمك يسثل تسثال ذلك عمى الساثمة أبخز ومن 

 : باآلتي
   . الخزخة الى الزارب الذيدت الحجخ من معسهل1.
 . قميلا  اليدخى  ساقو تقجمت وقهف وضعية في الفخعهن  نحت2.
 . لهصايتو خزعت التي األجشبية لمبلد رمد ىي تدعة أقهاساا  الستقجمة اليدخى  بداقو يطأ3.
 . عاري  وصجره قريخاا  بديطاا  رداءا  يختجي السمك نحت4.
  . وجيو عمى واضحة السحارب السمك وجو ملمح5.
   . رقيقة بخطهط السلمح ىحه نحتت6.
  

 



الفنون يف احلضارة املصريت القدميت
النحت خصائص :  
 كانت سؾاءا  الحاالت جسيع وفي السجابية وضع في تساثيمو السرخي  الشحات صؾر1.

  . ساكشة أو سائخة جالدة أو واقفة
 مرخي  تسثال نجج وال االثشيؽ القجميؽ مذط عمى ثقميا بكل الؾاقفة التساثيل تدتشج2.

 . االرض عمى الثابتة قجمو بشياية مدتشجاا  واحجة قجم عمى واقفاا 
   . قميالا  االمام الى اليدخى  أرجميا تسج الؾاقفة التساثيل جسيع3.
 أفخاذىا وان الخاحة حالة في واألطفال الشداء تساثيل القجيؼ السرخي  الشحات نحت4.

 . ممتحسة
  . الظبيعة وبألؾان الجص أو الخذب مؽ تكؾن  عشجما خاصة التساثيل تكؾن 5.
  . تساثيمو صشاعة في مختمفة خامات السرخي  الشحات استعسل6.
 في ممؾنة أحجار وضع مثل واقعية أكثخ تساثيمو تبجو مختمفة مؾاد استخجام عشج7.

  . وىكحا الشحاس مؽ واجفان العيؽ تجؾيف
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التصوير فه خصائص : 
 يتعمق فيسا القجيؼ السرخي  اإلندان عقيجة بفعل وتظؾر جشائدية ألغخاض غالباا  الترؾيخ وعف1.

  . األخخى  والحياة بالسؾت
 تعؾد عشجما بيا ليدتأنذ الستؾفي يألفيا التي الحياة مغاىخ بسختمف القبؾر ججران زخخفة الى عسج2.

 . الخوح اليو
 . باالشخطة اشبو متؾازية (عخضية) أفكية حقؾل بذكل السؾضؾع يخسؼ3.
  . كبيخاا  أو صغيخاا  الحياة في ومكانتو يتشاسب بحجؼ الذخص رسؼ4.
 كبيخ بحجؼ يغيخون  السؾعفيؽ وكبار فالسمؾك بالسذيج الذخريات لغيؾر طخيقة وضعت5.

 . كمياا  جانبي بؾضع فيرؾرون  الشاس عامة أما جانبي بؾضع أنيؼ رغؼ السذاىج باتجاه وصجورىؼ
 الكتابة مع ومسدوج تقخيبي بذكل الحادثة ترؾيخ في بالتعبيخية السرخي  الترؾيخ يتدؼ6.

 . الييخوغميفية
 مؾاجية فكانت العيؽ أما جانبياا  الخأس يخسؼ بأن كانت الخسؼ في لكؽ السؾاجية طخيقـة استخجام7.

  .جانبية بظخيقة ترؾر والقجميؽ والفخحيؽ الرجر وكحلػ لمشاعخ
 مكانتيا بحدب حجسيا حيث مؽ تخسؼ األشخاص كانت بل الترؾيخ في السشغؾر يدتخجم لؼ8.

  . حجساا  أكبخ دائساا  الفخعؾن  كان لحلػ االجتساعية
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 خصائص الفنون التطبيقيت: 
     تطهرت الفشهن التطبيقية بذكل كبيخ بيج أن أقرى تطهرىا بمغتهو فهي الجولهة الهسهطى والجولهة

 ( .  تهت غشج أمهن )ذلك ىه ما تم العثهر عميو في مقبخة  لىالحجيثة وخيخ دليل 

 تستاز الفشهن التطبيقية باالتي: 
اسههتعسال مختمههخ الخامههات فههي الفشهههن التطبيقيههة مثههل العههاج والههحىب والدجههاج واأل جههار ال خيسههة 1.

 .والخخام واالبشهس 
االعتساد عمى صيغ نباتية استه يت من زىخة المهتذ والبخدي أو الشخيل فزهلا عهن رسههم رمديهة 2.

 . ذات أصهل إندانية و يهانية 

األصهههل الفشيههة بههين الفشهههن التذههكيمية والفشهههن الدخخايههة وا ههجة سهههاء فههي السهضههه  أو ت هههين 3.
 . الخامات 

 . صهرت األشكال عمى األثاث والحمي والعخبات والسخاكب والتهابيت واألواني والسخايا وال ؤوس 4.

دائسههاا واعتسههجت األصهههل الفشيههة السرههخية ( ديكهههر)مهافقههة اليشجسههة السعساريههة ليشجسههة زخخايههة 5.
 . العامة ذاتيا 

 



القدميتالفنون يف احلضارة املصريت 



 
القدميتيف احلضارة املصريت الفنون 




