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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
 یدرس ھذا البحث تأثیر یة من األقمشة

لم یكن فن النحت عند المصرى القدیم أحد دروب اللھو أو الرفاھیة بل كان بغرض وظیفى وبیئى مرتبط بالعادات والتقالید 
وقد . ى متكامل إضافة إلى الغرض التذكارى والتاریخى لكافة مجاالت النشاط اإلنسانى والطقوس فى إطار نسق تصمیمى جمال

ً فى ً منذ عصور البراءة األولى وعصور ما قبل األسرات متمثال ً عن  ظھر ذلك جلیا نحت ھیئات إنسانیة وحیوانیة تعبیرا
لتكون أول أثر ) صالیة نارمر" (نارمر"ز للملك إحتیاجات الحیاة الیومیة ، ومع بدایة عصر األسرات جاءت لوحة النحت البار

ً ، وقد إلتصق فن النحت  إكتشفھ علماء اآلثار یرسى القواعد األساسیة لفن النحت البارز والغائر بل والتصویر الجدارى أیضا
ً بالعمارة فى مصر القدیمة وظھرت تماثیل اآللھھ والملوك على مداخل وواجھات المعابد ، كم ً وثیقا ا ظھر النحت إلتصاقا

الجدارى على الجدران واألعمدة وساحاتھا الداخلیة والخارجیة تلبیھ إلحتیاج وظیفى وعقائدى ،ولم یقتصر فن النحت على 
ً فى كل مناحى الحیاة مثل تأثیث المنازل  ً إستخدامیا مقاعد وأسرة ومساند (عالقتة الوطیدة بالعمارة بل إمتد لیصبح عنصرا

كاألمشطة (متدت وظیفة النحت إلى آنیة الطعام والعطور والزیوت و كؤوس الشراب وأدوات الزینة ، كما إ) للرؤوس وغیرھا
وبذلك نستطیع أن نجزم بأن فن النحت فى تلك العصور لم یتخلى عن . وأغطیة األوانى الكانوبیة ) والحلى وتیجان الرؤوس

یتضح ذلك من خالل تناول البحث لھذا الدور الھام لفن وس.دوره الھام والحیوى فى صناعة مستلزمات الحیاة أو بعد الموت 
 .النحت على مدى تاریخھ الطویل من إثراء الذوق العام

تكمن مشكلة البحث فى مالحظة تقلص دور فن النحت فى األدوات الحیاتیة المستخدمة فى العصر الحالى بالرغم من عدم 
ھل إنفصل  :ن المصرى القدیم ، ویمكن صیاغة تلك المشكلة فى تساؤلینإستقالل العمل الفنى كتمثال أو أداة إستخدامیة فى الف

ھل یمكن لفن النحت أن یساھم فى خلق فرص عمل , حیاتنا الیومیة ؟تصمیم األدوات المستخدمة فى  فن النحت عن دوره فى
  میة؟وخطوط إنتاج للصناعات الصغیرة والتى من شأنھا أن تلبى إحتیاجات المجتمعات من أدوات إستخدا

یھدف البحث إلى محاولة إحیاء وإعادة فن النحت للقیام بدوره المجتمعى والجمالى من خالل توظیفھ فى تصنیع وتصمیم 
األدوات المستخدمة فى الحیاة الیومیة ،كما یھدف إلى إلقاء الضوء على أھمیة ودور فن النحت فى اإلرتقاء بالذوق العام فى 

  .لى ضرورة توجیة مناھج الكلیات الفنیة المتخصصة فى تفعیل دور فن النحت فى المجتمعحیاة المجتمعات المعاصرة إضافة إ

  یةالنحتالقیم   
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 :Introductionمقدمة 
كلت  ك ش دون ش دیم ب رى الق ا المص ا لن ى تركھ ار الت إن اآلث
دیم  رى الق اریخ المص اق الت ة بأعم یة للدرای ح األساس المالم
ت  ن النح ظ أن ف ا نلح ً ولعلن دیما اة ق یل الحی ة أدق تفاص ومعرف

ارا ل الحض ى ك ً ف یا ً رئیس ب دورا د لع ً ق دا ً تحدی ا ت وخصوص
دیم  رى الق تخدمھ المص د إس ة فق ریة القدیم ارة المص الحض
د الممات  اة بع كإحتیاج أساسى یدعمھ لیستطیع العودة إلى الحی
عھا  مرة أخرى ونرى ذلك فى التماثیل التى قام المصرى بوض
احبھا  ى ص رف عل ى التع روح ف اعدة ال دف مس ھ بھ ى مقبرت ف

نفس ى ب ً لتف م یقف  كما فى الرؤوس البدیلة أیضا الغرض ، ول
ط  ھل مبس ع س ت كواق ن النح تخدام ف د إس دیم عن رى الق المص
ن  ھ م ى تمكن افاتھ الت ھ إض ل علی ھ أدخ ل إن و ؛ ب ا ھ ھ كم ینقل
ى  ھ إل ى دفعت یة الت ھ األساس ى إحتیاج ت ف ن النح ف ف توظی
ت  ز النح ا یمی اإلتجاه إلیھ فعلى سبیل المثال نجد أن من أكثر م

ان  د الفن دیم تعم ھ المصرى الق ى ككتل ل النحت ى إخراج العم عل
ال  ى التمث اظ عل دف الحف ود أى فراغات بھ ب وج واحده وتجن
ى  ل الت ر من التماثی ود الكثی م یصادف وج لضمان الخلود ، ول
ذ  ور من ى الظھ تمرت ف ا إس ات ولكنھ ك الفراغ ا تل د بھ توج
ن  الرغم م رات ب ة األس ى نھای رات وحت ل األس ا قب ور م عص

النحت لتشمل إحتیاجات إستخدامیة  وإمتدت مھمة فن. ندرتھا 
ى األدوات  راه ف ك ن دیم وذل رى الق دى المص ً ل ا ة أیض یومی
ى بعض  ى وف ھ بھدف تجمیل اإلستخدامیة فى كل شئ من حول

ة  ة النحتی ھ التجمیلی ین طیات انى ب ل مع ان یحم ك . األحی ل ذل ك
ى  ى أدت إل باب الت ول األس ث ح ر ونبح ف لنفك ا نتوق یجعلن

دریجى  اء الت تخدامیة اإلختف ى األدوات اإلس ت ف ن النح دور ف ل

  .للحیاة الیومیة فى العصر الحالى

  : Problemمشكلھ البحث 
تكمن مشكلة البحث فى مالحظة تقلص دور فن النحت فى 
األدوات الحیاتیة المستخدمة فى العصر الحالى بالرغم من 
عدم إستقالل العمل الفنى كتمثال أو أداة إستخدامیة فى الفن 

  :القدیم ، ویمكن صیاغة تلك المشكلة فى تساؤلینالمصرى 
تصمیم األدوات  ھل إنفصل فن النحت عن دوره فى -

  حیاتنا الیومیة ؟المستخدمة فى 
ھل یمكن لفن النحت أن یساھم فى خلق فرص عمل  -

وخطوط إنتاج للصناعات الصغیرة والتى من شأنھا أن 
  تلبى إحتیاجات المجتمعات من أدوات إستخدامیة؟

  :  Objectivesلبحث ھدف ا
یھدف البحث إلى محاولة إحیاء وإعادة فن النحت للقیام بدوره 
المجتمعى والجمالى من خالل توظیفھ فى تصنیع وتصمیم األدوات 
المستخدمة فى الحیاة الیومیة ،كما یھدف إلى إلقاء الضوء على 
أھمیة ودور فن النحت فى اإلرتقاء بالذوق العام فى حیاة المجتمعات 

معاصرة إضافة إلى ضرورة توجیة مناھج الكلیات الفنیة ال
 .المتخصصة فى تفعیل دور فن النحت فى المجتمع

  :Methodologyمنھج البحث 
 .منھج تاریخى ووصفى وتحلیلى      

  Theoretical Frameworkاالطار النظرى 
ھ  ى اآلنی كیلیة ف ة والتش ا البنائی وز وداللتھ ارات والرم اإلش

  : یةوالكؤوس واألوع
إشتھرت عصور ما قبل األسرات بآنیتھا الفخاریة بمختلف أشكالھا 
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ورسوماتھا كما ظھر النحت البارز على بعض تلك اآلنیھ ولعل 
یمیز آنیة حضارة نقادة األولى كونھا حمراء اللون ذات  أكثر ما

رسومات ومنحوتات مبسطة لطبیعة وادى النیل حافة سوداء وتحمل 
 یور ومناظر الصید ، فلم تكن تلك األشكالمن نباتات وحیوانات وط

مجرد أداة لتزیین اآلنیھ ولكنھا تعبر عن واقع وحیاة المصرى القدیم 
  . آن ذاك

ً على اآلنیة الفخاریة لمرحلة نقادة األولى التى تحمل  ونجد مثاال
ً إناء حافتھ سوداء و یوجد على سطحھ  ً نحتیا على سطحھا شكال

سم،  12.3، وإرتفاعھ )1 شكل(نحت لجسم سحلیة أو برص 
  .)1(ومحفوظ بالمتحف البریطانى

وبما أن إعتماد الفنان المصرى القدیم فى مصادر إلھامھ الرئیسیة 
كان على الطبیعة من حولھ فكان من الطبیعى أن نراھا فى كثیر من 
موضوعاتھ مثل الكؤوس التى تأخذ شكل زھرة اللوتس المقدسة عند 

ً للبعث ویرجع المصرى القدیم حیث كانت زھ رة اللوتس رمزا
السبب فى ھذا اإلعتقاد إلى مالحظتة للزھرة التى تغلق أوراقھا عند 
ً فى المیاة وعند الشروق تتجھ ناحیة الشرق  اللیل وتغوص عمیقا
ً على  تجاه الضوء وترتفع على سطح الماء مرة اخرى ، ونرى مثاال

ئة زھرة ذلك كأس أزرق من الفیانس بالمتحف البریطانى على ھی
اللوتس الزرقاء ویوجد نحت بارز من الخارج یمثل أوراق زھرة 

  ). 2شكل (اللوتس 
وبمرور الوقت ومع تقدم العصور تتنوع اآلنیة وتتعدد إستخداماتھا 
، فإذا كانت مقتصرة وظیفتھا فى عصور ما قبل األسرات فى حفظ 

میة فى الماء والغذاء فقط ستنتشر وتتعدد وظائفھا وأشكالھا اإلستخدا
العصور الالحقة وسنرى دور فن النحت الملحوظ والمصاحب 
لآلنیة المستخدمة فى الحیاة الیومیة بھدف اإلرشاد إلى وظیفة اإلناء 
فقد إستخدم الفنان فن النحت كداللھ وظیفیة لألشیاء فى أغلب 
ً من مفھوم اللغة الھیروغلیفیة  ً تماما األحیان ،وكان ذلك قریبا

فى أشكال وھیئات تحمل معانیھا وقد یدفعنا  وحروفھا المتجسدة
علمنا بذلك إلى القول بأنھ نوع من أنواع إلھام الطبیعة ومدى 
تأثیرھا على الفنان المبدع الذى إستطاع توظیف الفن فیما یتناسب 
مع البیئة المحیطة والتفاعل معھا مما أدى إلى فرض وجود الفن 

 .قدیمكعنصر أساسي إستخدامي فى حیاة المصرى ال
فقد صنع أوعیة منحوتھ على ھیئة إمرأه حامل للتأكید على الداللة 
الوظیفیة لإلناء واإلشارة إلى أن ما بداخل الوعاء لحفظ شئ ما 

األوعیة   ھذهفى وصف " روبنز"ویقول . تستخدمھ المرأة الحامل
أوعیة مصنوعة من األلباستر ، تمثل شكل  أنھا: (وعن إستخدامھا 
فى وضع الوقوف أو القرفصاء ، مصوره عاریة المرأة الحامل 

ً ، و تضع یدیھا على بطنھا كما لو كانت تدلكھا ، و یعتقد أن  تماما
ھذه األوعیة مستخدمة لحفظ الزیت المستخدم لتدلیك بشرة المرأة 
الحامل للمساعدة على منع تمدد العالمات الممتدة بالطول من أثار 

ودة ، و قد وجدت ھذه األنیة فى الحمل و لتسكین اَالم البشرة المشد
 ھذه إحدى بالقاھرة المصرىبالمتحف  ویوجد. )2( )مقابر السیدات

) 3 شكل( الحامللحفظ الزیت المستخدم لتدلیك بطن األنثى األوعیة 
ً  الحدیثة الدولة عصر إلى ویرجع  ، )3(عشر الثامنة األسرةتحدیدا

 وظیفة إلى شارةلإلتضع یدیھا على بطنھا  حاملأنثى  والوعاء یمثل
المحفوظ بالوعاء ، ففى العصور المعاصرة نلجأ  المرھم أو الزیت

إلى الكتابة على األوعیة لمعرفة ما تحتوى علیھ ولكن المصرى 
القدیم إستخدم النحت كمدلول على ما تحتویھ األوعیة وكان ذلك ھو 

 أما عن التشكیل الفنى.نفس طریقة إبتكاره للكتابة كما ذكرنا من قبل
للوعاء فقد وضع الفنان فوھة الوعاء كما لو كان تاج على رأس 
المرأة وقام بوضع ید اإلناء فى الخلف ولیس الجانب أو األمام لعدم 
إخفاء أى من مالمح الوجھ، كما أستطاع خلق نوع من التوازن فى 
كتل الجسم من األمام والخلف وشكل الوقفھ المنتھیة بضم القدمین 

ن الثبات لیستطیع اإلناء الثبات عند وضعھ وذلك إلحداث نوع م
  .على أى شئ

ً ثم إننا نرى مثال آخر من األوعیة على ھیئة إمرأة تحمل  طفال
ً )4 شكل(  إلى ویرجع، یستخدم لحفظ لبن المرأة التى أنجبت ذكرا

.  )5(ببوسطن) 4(بمتحف الفنون الجمیلة  ومحفوظالدولة الحدیثة ، 
ى ركبتیھا وقدمیھا من تحتھا وتمسك یمثل إمرأة تستند عل والوعاء

بطفل رضیع تضمھ إلیھا ، وقد لجأ الفنان إلى نحت المرأة فى ھذه 
ومن ، الجلسة لیجعل من ساقیھا قاعدة یستند علیھا التمثال بثبات

المعروف أن المصرى القدیم قد لجأ إلستخدام لبن المرأة التى 
ً فى بعض العقاقیر والوصفات الطبیة ول عل ھذا الوعاءء أنجبت ذكرا

" إیزیس"یذكرنا عند النظر إلیھ من الوھلھ األولى بتماثیل الربھ 
مما یشیر إلى الوظیفة التى خصص   "حورس"وھى ترضع إبنھا 

  .لھا اإلناء
وعلى غرار الوعاء السابق نجد وعاء آخر یشیر تشكیلھ الفنى أنھ 

یرجع إلى عصر الدولة الحدیثة ومحفوظ  ألداء الوظیفة نفسھا
، والوعاء یمثل إمرأة راكعة على ركبتیھا ) 5شكل (متحف اللوفر ب

وقدمیھا من تحتھا وتمسك بیدھا الیمنى ثدیھا وتضغط علیھ لتنزل 
اللبن منھ وتضعھ باإلناء الذى تمسكھ بالید األخرى ومن نستنتج أن 

  .ما تقوم بھ ھذه المرأة ھو الوظیفة الفعلیة للوعاء
 اآلنیھ القدیم المصرى عرفت عندكما أن من أشھر اآلنیھ التى 

الداخلیة للمتوفى وكانت تلك اآلنیة  األعضاء تحفظ التى الكانوبیة
وذلك لحمایة " حورس"الكانوبیة تحمل أغطیة برؤوس أبناء اإللھ 

لحمایة الكبد وممثل " إمنستي"األعضاء الموجودة بداخلھ وھم 
البابون، لحمایة الرئتین وممثل برأس قرد " حابي"برأس إنسان، و

لحمایة المعدة واألمعاء الدقیقة وممثل برأس إبن " دوا موتف"و
لحمایة األمعاء الغلیظة وممثل برأس صقر، " قبح سنوف"آوى، و

تارة برؤوس آدمیة وتارة " حورس"وفى بعض األحیان یظھر أبناء 
ً على ھذه اآلنیھ إناء بالمتحف . برؤوس صقور ولعلنا نرى مثاال

شكل " (دواموتف"لى ھیئة رأس إبن آوى البریطانى وغطاءه ع
، وغطاء إناء آخر من البرونز على ھیئة رأس اإللھ حورس )6
وإذا ما كانت أغطیة األوانى الكانوبیة منھا ما یمثل ). 7شكل (

رؤوس صقور فمن الممكن أن یكون ھذا الغطاء إلناء كانوبى إال أن 
ذا النوع من ھذه اإلمكانیة ال یمكن تأكیدھا والسبب فى ذلك أن ھ

 .اآلنیھ كان یصنع من األلباستر
ات كیل جمالی ى التش ى الفن تخدامیة  األدوات ف لاإلس  للتجمی
  :والتمائم

ً  المصریة المرأة عن المعروف من  بجمالھا الشدید إھتمامھاقدیما
ً  ذلك ویظھر  كانت التى التجمیلیة أدواتھا من لنا تركتھ فیماجلیا

 نرى حیث النحت فن إستخدام من األدوات تلك تخلو ولم تستخدمھا
ً  النحت ً فى إطار وظیفى  لكلمصاحبا أداة من ھذه األدوات مصاغا

 ً ً  أساسیا أساسى ،وقد كان تأمل المصرى القدیم للطبیعة مصدرا
فنرى على سبیل المثال صالیة كحل . لإللھام فى األعمال النحتیة 

 ومن) 8شكل (من البازلت على شكل سمكة بالمتحف المصرى 
المعروف أن الفنان قد لجأ إلى صناعة الصالیات من حجر شدید 
الصالبة إلمكانیة طحن الكحل بھا، أما عن إختیار الفنان لجسم 
ً لیعطى مساحة كبیرة لخدمة وظیفة  السمكة فھو مناسب تماما

 .الصالیة
 عشرة الثامنة األسرة عصر فى فروعھ بجمیع الفن إزدھر لقد

 ً بتجلى  ذلك،ویظھر " الثالث أمنحتب" لكالم حكم فترة فىوتحدیدا
فى التشكیل الفنى والتطور التقنى الملحوظ فى األعمال الفنیة وعلى 

كما أن المناظر الجداریة تحدثنا بكل .األخص األعمال النحتیة 
تفاصیلھا عن ھذا التطور المتمثل فى إدخال العدید من المناظر 

دق تفاصیل المالبس الجدیدة التى لم نراھا من قبل واإلھتمام بأ
والحلى فى التماثیل بشكل لم نراه فى العصور السابقة ، فقد كان 

. عصر الدولة الحدیثة من أزھى العصور التى شھدتھا مصر القدیمة
وقد ترك لنا ھذا العصر العدید من األدوات اإلستخدامیة للتجمیل 
 المصنوعھ بتقنیة فنیة عالیة الجودة ، وتعد أكثر األمثلة على ذلك

) 9 شكل( اللوفربمتحف والعاج  الخشب من زینة وعاءوجود 
 وجسمھا بطنھا على نائمة سابحة عاریة فتاة ھیئة على مقبضھ
بالوعاء الممثل فى طائر خشب  سكتم أمامھا ممتدة ویدھا مفرود

ورأسھ من العاج ،وأجنحتھا تمثل أغطیة الوعاء وتتحرك إلى 
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إن داللة إختیار الفنان للفتاه العاریة تتلخص فى .الجانبین لفتحھ 
اإلشارة إلى أن الوعاء خاص بغرض تجمیلى یخص المرأة أما عن 

داریة على الطائر الممسكة بھ فقد إعتدنا فى العدید من المناظر الج
رؤیة الفتاة والصبیة ممسكین بطیور إعتاد المصرى القدیم على 
تربیتھا بالمنزل ویعد جسم الطائر مناسب كوعاء مجوف لحفظ 

  .مستحضرات تجمیلیة بداخلھ كالكحل
 وأدواتھا الیومیة الحیاة تفاصیل أدق عن یبتعد ال النحت نرى ثم

 بعض یوجد یثح المرآه مقبض فى حتى یدخل فنراه،  المستخدمة
 منحوت أخرىومقابض  عاریة فتاة ھیئة على الممثلة المقابض
 المثال سبیل فعلى، "حتحور" اإللھھ رأس المرآه قرببأعالھا 

مرآه من الفضة بمقبض مذھب على ھیئة  المصرىبالمتحف  یوجد
) 10شكل (یرجع لعصر الدولة الوسطى " حتحور" رأس المعبودة 

لھھ حتحور بالتحدید على مقبض المرآه ، ویرجح أن سبب إختیار اإل
ً للجمال حیث كانت آلھة السماء والحب والجمال   .رمزا

ً فى التمائم التى تمثل تماثیل  كما نرى فن النحت یظھر متجلیا
التى لجأ المصرى القدیم إلى  التمائم صغیرة تتدلى من قالدات وتعد

وء ما إرتدائھا ذات رمزیة خاصة وإلعتقادة فى أنھا تمنع عنھ س
وتحمیھ ولیست بھدف تجمیلى ، وقد إستمرت طوال التاریخ 
ً ، حیث كانت تحمل  المصرى القدیم كما الیونانى والرومانى أیضا
بین طیاتھا موروث ثقافى وعقائدى تنتقل بین األجیال عبر التاریخ 
،وكانت التمائم فى بعض األحیان على ھیئات عالمات ترمز 

لك العالمھ ، مثل عین األوجات التى للحمایة فیما تختص بمدلولھ ت
تنم على الصحة والحمایة التى قد تكون تطورت حتى وصلت إلینا 

" العنخ"فى العصر الحالى لتحمى من الحسد ، ومثلھا عالمة الحیاة 
وعمود الچد وعالمة الشن وغیرھا الكثیر من " تیت"وعقدة إیزیس 

غیرة وكل إلھ العالمات ، وأحیان أخرى على ھیئات تماثیل آلھھ ص
  .لحمایة الشخص بما یختص بحمایتھ 

ترتدیھا المرأة " تاورت"االَلھھ  ھیئة على تمائم المثال سبیل فعلى
إحدى ربات الحمایة فى وھى الحامل بھدف الحفاظ على حملھا 

، و إختصت بحمایة األمھات أثناء " العظیمة"مصر و إسمھا یعني 
رس النھر بصدر أنثوي ومثلت على ھیئة أنثى ف والوالدةالحمل 

ضخم ، ومخالب أسد وذیل التمساح و تستند بإحدى یدیھا على 
، و قد إتسم مظھر الربھ تاورت بطابع خیالى "سا " عالمة الحمایة 

أنثى فرس : ( غریب مركب من عناصر مجمعة من ثالثة حیوانات 
و أضیف إلیھا بعض المالمح االَدمیة ) النھر ، و األسد ، و التمساح 

 إبنھا ترضع" إیزیس" اآللھھ تمثل تمائم ظھرت كما). 11 كلش(
 اآللھھبحمایة  البعث أى الجدیدة الوالدة ضمان بھدف" حورس"
  ."إیزیس"

ون افى المك د الثق فى  والبع ىالفلس ع ف اث قط دات األث  ووح
  :اإلضاءة 

ون  ى المك نم عل دیم ی اث المصرى الق إن النحت الموجود بقطع األث
د المصرى افى عن ھ  الثق ھ وقیام ن حول ئ م ى إدراك كل ش دیم ف الق

ن  ل عنصر م ى ك ن ف فى یكم د فلس ل بع ة تحم بتحویلھ إلى قطع فنی
ى  یة ف تخدامات أساسس نوعة إلس ة المص وین المنحوت ر التك عناص
ا  اد علیھ حیاتھ فقد برع المصرى القدیم فى صناعة الرموز واإلعتم

ت  ث كان ا حی اة ومجاالتھ احى الحی تى من ى ش ح ف كل واض ك بش لتل
ة انى ھام وز مع اند . الرم ى مس ال إل بیل المث ى س ا عل إذا نظرن ف

ند  د مس رھا فیوج ة وراء عناص فة كامن ل فلس دھا تحم رؤوس نج ال
ة  رأس محفوظ بالمتحف البریطانى ویرجع إلى عصر الدولة الحدیث

والمسند من الخشب وقدمیھ على شكل رأس ورقبة بطة ) 12شكل (
ھ ، أما الجانبین فیوجد علیھما ن س"حت بارز لوجھ اإلل ار " ب وإختی

ً حیث  ً لوضعھ على قطعة أثاث منزلى مناسب تماما ھذا اإللھ تحدیدا
ة رجل " بس" أن اإللھ ى ھیئ ور عل ھو إلھ السرور و المرح و یص

تین ، ذو أنف عریض  قزم ذو أذرع طویلة و ساقیھ قصیرین مقوس
انھ ھ لس ن فم رة و یظھر م د  أفطس و عینین كبیرتین و أذن كبی ممت

وابیس  د الك ل وباع اء الحوام ال والنس امي األطف للخارج وقدس كح
ابین  دو األرواح الشریرة والثع عن الناس وحامي كل شيء جید وع

دف  س بھ ھ ب كل اإلل ى ش ائم عل نعت تم ا ص یئ  ، كم يء س وكل ش
  .الشریرالحمایة من الشیاطین و األرواح 

ا د كم ند یوج ن مس اج م ك  الع ار المل ن آث نخ "م وت ع ونت " آم
ھ ) 13شكل ( المصرىبالمتحف ومحفوظ  ل اإلل ند یمث و"والمس " ش

ھ  تریح علی ذى تس ند ال ل المس ھ ویحم ى ركبتی ع عل واء راك ھ الھ إل
تالل  وا ال دین یمثل ھ أس ى جانبی د عل ماء ویوج ن للس ً م دال رأس ب ال

  .والجبال فى شرق وغرب فى األفق 
رة  علیھا عثر التى اآلثار أن المعروف ومن وت" كالملبمقب نخ ت  ع
ز أكمل تعد" أمون ى كن ر ملك ھ عث یس علی ا ول ل لھ ان مثی ز وك  كن
م من الملك باب أھ ھرتھ أس ث ش وى حی ى إحت د عل ن العدی ع م  القط
ى،والتى منھا  األثاث قطع منھا وكان النادرة الفنیة بیل عل ال س  المث

ك عرش كرسي نوع المل ن المص ب م ى الخش ورق المغط ذھب ب  ال
م ار ومطع ةالكری باألحج كل( م دین) 14 ش ى ی ى الكرس دتھما ف  مق
دام ھیئة على واألقدام مطعمة عیونھما ألسدین رأسین د أق ان أس  وك
ات بینھما د عالم ین توحی ما" األرض اوى س ا" ت ر ولكنھ ة غی  مكتمل
ى فھما الكرسي ذراعین،أما  ة عل وبرى ھیئ دى مجنحة ك اج ترت  الت

م بداخلةخرطوش  جناحیھا بین ویوجد المزدوج ىال اإلس ك ملك  للمل
ً  یحمل الكرسى وظھر، " رع خبرو نب" ارزا ً ب ا ورنحت  زوجة یص

الس  أمامھ واقفة الملك و ج مھ وھ ى جس ب عل تضع لھ مرھم ترطی
 .فى المنتصف العلوى لظھر الكرسى" آتون"تحت أشعة الشمس 

ى  زة ف اءة ممی دات إض ى وح ر عل د عث أما عن وحدات اإلضاءة فق
ً على ذ نخ"لك عالمة الحیاة نفس المقبرة ونجد مثاال كل " الع ى ش عل

بشرى ولھا یدین بشریتین وواقفة على قاعدة خشبیة مستطیلة كما لو 
كون  انوا یمس دین ك ز، والی ن البرون نوعة م ً ،ومص ا ت شخص كان
اص  ل إلمتص ھ فتی ت وبداخل ئ بالزی ذھب یمتل ن ال غیر م أس ص بك

و ن الرم اة م ة الحی ز الزیت لتظل اإلضاءة مشتعلة ولما كانت عالم
ب  المقدسة عند المصرى القدیم لتعنى أنھا تھب الحیاة ولكنھا ھنا تھ

ة  كل (النور وتحمى من الظلم ن  ).15ش اءة م دة إض د وح ا یوج كم
ك  وز المل ن كن اھرة ، م المتحف المصرى بالق األلباستر المصرى ب

ى " توت عنخ أمون" زة عل وتس مرتك كل زھرة الل ى ش ى عل ، وھ
ھ قاعدة وعلى الیمین والیسار ی ر اإلل ح"ظھ ك " ح ة ویمس ھ األبدی إل

ى  ة الیمن ى الجھ ا عل ى جوارھ وق رأسھ وإل نخ ف اة الع ة الحی بعالم
ى" رع خبرو نب" للملك الملكى خرطوش بداخلة اإلسم ة وعل  الجھ

ك  الیسرى ویج للمل م التت ة إس ون"خرطوش بداخل نخ أم وت ع ، " ت
كل (وعند إشعال اإلضاءة تظھر صورة للملك وزوجتھ  د لق). 16ش

ى  وین فن ا تك ق منھ ة لخل وز المقدس تخدام الرم ى إس ان ف ح الفن نج
دیم  متكامل یحمل بین طیاتھ معانى فلسفیة تسجل عقائد المصرى الق
ارة  ن المھ ى درجة م ان عل لتنقلھا لنا من خالل آثاره حیث كان الفن
العالیة التى إستطاع من خاللھا توظیف عناصر التكوین المتمثلة فى 

وین أغلب األحیان ف ى اللغة الھیروغلیفیة والجمع بین التشكیل والتك
ل  الفنى الناجح وتوظیفھ لخلق أداة وظیفیة إستخدامیة ولیس فقط عم

  .فنى من أجل الفن

  
ل (   )1ش



120 Ancient Egyptian sculpture values and spirit to enhance the design of contemporary daily used artifacts 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 1
 

 

 
إناء من الفخار، نقادة األولى ، المتحف البریطانى               )2شكل (

ً عن  ، المتحف البریطانى21، األسرة كأس من الفیانس : نقال
)www.britishmuseum.org ( 

  
، المتحف  18وعاء على ھیئة إمرأة حامل ، األسرة  )3كل ش(

ً عن    .المصرى بالقاھرة  Maria betro: hieroglyphics :نقال
(the writings of  ancient Egypt,p.50)  

 
 الفنون الجمیلةوعاء لحفظ اللبن ، الدولة الحدیثة، متحف  )4شكل (

ً عن ببوسطن   Rita E. Freed: Egypt’s): نقال
golden age”the art   of living in the new kingdom 

1558-1085 B.C ,pl.112).  

  
 . وعاء لحفظ اللبن ، األسرة الثامنة عشر، متحف اللوفر)    5كل ش(

 ً   Gay Robins: Women in ancient): عن نقال

  
 .إناء الكانوبى من األلباستر، المتحف البریطانى ) 6شكل (

ً عن   ) www.britishmuseum.org: ( نقال
Egypt, fig 27).  

  
 غطاء إناء ، العصر المتأخر ، المتحف البریطانى)   7شكل ( 

  
  على شكل سمكة ، المتحف المصرى صالیة كحل. )8شكل (

ً عن ً عن)   www.britishmuseum.org( : نقال عبدالحلیم : (نقال
  )76القدیمة،ص المرأة فى مصر: نورالدین

http://www.britishmuseum.org
http://www.britishmuseum.org
http://www.britishmuseum.org
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وعاء زینھ، األسرة الثامنة عشر،الدولة الحدیثة، متحف  )9شكل (

ً عن فراللو  ، الدولة11األسرة    )www.yare.org.(: نقال
  .الوسطى ،المتحف المصرى

  
ً عن   )10شكل ( عبدالحلیم : (مرآه من الفضة بمقبض مذھب ، نقال

  ).88لقدیمة،صاالمرأة فى مصر: نورالدین

 

 
  )11شكل (

  .تمائم على شكل االَلھھ تاورت ، متحف مكتبة إسكندریة
ً عن    ) http://www.bibalex.orgx: ( نقال

  
 مسند رأس خشبى، األسرة الثامنة عشرة،الدولة الحدیثة)  12شكل (

ً عن انىالمتحف البریط  The origins museum): نقال
institute 

  
مسند رأس من العاج، الدولة الحدیثة، المتحف  )13شكل (

ً عن: (  :المصرى      )www.britishmuseum.orgنقال
Tutankhamun”wonderful things from the                           

 pharaoh’s tomb”,p.38 

  
،الدولة "توت عنخ أمون"كرسي الملك )15شكل ( )14شكل (

ً عن .  الحدیثة،المتحف المصرى  The origins museum): نقال
institute:                     المصرى.  

http://www.yare.org(
http://www.bibalex.orgx
http://www.britishmuseum.org(
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 شمعدان من البرونز،الدولة الحدیثة،المتحف

Tutankhamun”wonderful things from the      
ً عن  The origins museum institute): نقال

pharaoh’s tomb”,p.69)                               
Tutankhamun”wonderful things from the 

pharaoh’s tomb”,p.22) 

  
  .وحدة إضاءة ،الدولة الحدیثة، المتحف المصرى )16شكل (

ً عن  Zahi hawass: discovering Tutankhamun): نقال
From Howard Carter to Dna, p.89).  

  :Results  النتائج
ن یعتبر - ت ف د النح ائز  أح ةالرك تى الت الھام ا قام م علیھ  معظ

تخدامیة  األدوات ىاإلس اة ف ة الحی د الیومی ر عن دیم ى المص الق
 .وبذلك لم یتخلى فن النحت عن دوره اإلجتماعى والحضارى

 اماتالخ مع التعاملعلى  القدیمى المصر المصمم النحات قدرة -
  .لھا الوظیفى الغرض لمالئمة وتطویعھا وتفھمھا المختلفة

ودة وتوصى  - ى ضرورة ع ت إل الباحثة بتوجیھ دارسى فن النح
دیم  الفن المصرى الق ً ب تلھاما ع إس ى المجتم دوره ف ت ل فن النح

ذوق  وذلك اء بال مم واإلرتق لفتح سوق العمل أمام النحات المص
ر ة بض ى الباحث ا توص ور، كم ام للجمھ ار الع ى األفك ورة تبن

ل  ن قب ا م ى ودعمھ ال الفن ذا المج ة بھ داعات المرتبط واإلب
  .الھیئات والمؤسسات الصناعیة 
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