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 مالحظات على التصوير األمامي فى الفن المصري القديم
 عبد الحميد سعد عزب. د

ربما عرف التصوير األمامي منذ عصر نقادة األولى على األرجح اعتمادا على بعض 
مناظر الفخار ، التى تشير بعض عناصرها الى التصوير األمامي ، ومنها قدر فخارى 
مثل علية رجل وامرأة يرى البعض انهما يرقصان رقصة طقسية ، ومن المررجح ان  

تقوم بمهاجمة الشخص الممثل جهة يمين القرارى    الشخصية الممثلة جهة اليسار غالبا
، ويوجرد    (1)(1شكل)والذى اتخذ الوضع األمامي رافعا ذراعية لمواجهة هذا الخطر 

أيضا قدر آخر على سبيل المثال مثل علية ثمانية أشخاص فى صف واحد ، ويالحرظ  
التصروير  ، ويشير البعض لوجود  ( )التصوير األمامي فى الشخصين الثالث والسادس 

األمامي ضمن عناصر حضارة جرزة اعتمادا على ما يمثل مقدمة ثور او قرنى ثرور  
 .   ( )متوجة بما يشبه خمسة نجوم 

انه غير واضح متى بدأ التصوير األمامي بالفعل ، وأيهما أقدم التصوير األمامي       
لقديمرة    سوا  كان جزئيا او كليا ، ام التصوير الجانبى فرى الحضرارة المصررية ا   

ويرجح نشأتهما معا منذ البداية كما هو واضح من مناظر فخار عصر ما قبل االسرات 
، وأيضا من رموز اللغة المصرية القديمة التى توضح ارتباط أنواع التصوير برالخط  

، ويتضرح  ( )الهيروغليفى منذ البداية ، حيث تطورا معا منذ عصر ما قبل االسرات  

المصرية مثل حرف الجر ذلك فى بعض رموز اللغة 
 

  "m  (  " فى ) ، (  مرن )
، الذى يوضح لنا التصوير االمامى بصورة جزئية عند الوجه ، فكل ما يهم الفنران  (  )

ميزة كإشارة لحدة البصر او ترقب الصيد ، كمرا  هنا تمثيل وجه الطائر بخصائصه الم
هو واضح من منظر يمثله على سبيل المثال على شقفة حجر جيرى بمتحف كمبررد   

، ويالحرظ ان  ( )(   شركل  ) من عصر الرعامسة ، عثر عليها بمنطقة دير المدينرة  
ر الفنان صور باقى الطيور تصويرا جانبيا النه ربما وجد ان ذلك لن يغير فرى جروه  

 . شكلها العام 

                                                        
 عبد الحميد سعد عزب، كلية اآلداب، جامعة طنطا. د. 
 القاهرة  ) محمد أنور شكرى ، الفن المصرى القديم منذ اقدم العصور وحتى نهاية الدولة القديمة ( 1)

  7شكل   1، ص (   179                         
   11شكل   1المرجع نفسة ، ص (  )
(  )Favard Meeks ;C .,Face et Profile dans L’iconographie Egyptienne ,OLP.23(Leuven            

1992 ),P.19,Pl..1,fig.6                                                                             
   ،ص (1799القاهرة ) بيك ، فن الرسم عند قدما  المصريين،ترجمة مختار السويفى.وليم،هر (  )
(  )Gardiner,A.,H.,Egyptian Grammer,3rd Edition,(Oxford 1979),P.469,Sect.G.17                      
 سم              11×   1مقاسها (  )

  11صورة   9المرجع نفسه ، ص     
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يالحظ أيضا التصوير األمامي فى بعض رموز اللغة المصرية القديمرة ، الترى         
حتى تبردو كاملرة    best sideوجد المصرى القديم ضرورة لتمثيلها من هذه الزاوية 

"    ، ومنها كلمة (9) واضحة ، وال تفقد معناها او تتداخل مع اى معنى او شكل آخر 
Hr " بعكس ( 7)"مواجهه "او " يواجه"، ويمكن تفسيرها تمائميا بمعنى (9)"وجه " وتعنى ،

 .( 11)والتى مثلت بصورة جانبية" رأس " بمعنى "  tp"    كلمة 
صررية  نادرة فى النقوش والرسروم الم     Full Facesكانت الوجوه المكتملة        

الذى كان يسمح بإبراز أكمرل    Profileوهذا أمر طبيعى ، لتفضيل التصوير الجانبى 
وافضل خصائص جسم اإلنسان ، كما انه أجمل واسهل للفنان المصرى ، وليس هنراك  
شك فى ان وجه اإلنسان اذا ما نظر إليه من الجانب فانه يبردو افضرل تعبيررا عرن     

ن التصوير الجانبى يوضح وصفا تفصريليا أد   شخصه عما اذا نظر إليه من أمام ، ال
 .  ( 11)لخطوط الوجه الخارجية ، وهيكل عظام وحجم الرأس 

ويرجح انه من بين أسباب تفضيل التصوير الجانبى هو الضرورة الفنيرة ربمرا          
حتى يكون هناك حوارا بين الشخصيات الممثلة ، مما جعل التصوير األمرامي يبردو   

 . الشخصية تكاد تكون فى وحدة منفصلة بين الشخصيات الممثلة  نادرا النه يمثل
تصويرا حقيقيا واقعيا بعيردا عرن مثاليرة التصروير      –ويعد التصوير األمامي        

الجانبى المبالغ فيه على الرغم من صعوبته بالنسبة للفنان والتى تظهرر عنرد تمثيرل    
 . األنف والفم مثال 

ير األمامي الذى نعرفه فى التصوير الحرديث ، ومرن   لم  يعرف أسلوب التصو       
، او انها دخيلة (  1)غير المقبول القول ان اغلب حاالت التصوير األمامي تمثل أجانب 

على الفن المصرى القديم ، او انها جا ت الى مصر ضمن ما جا  اليها من مرثثرات  
إيران وبالد العررا    ، خاصة ان التصوير األمامي كان معروفا فى(  1)إفريقية جنوبية 

وإفريقيا وأيضا فى مصر ، وان كان محدودا فى مصر فى العصور المصرية القديمرة  

                                                        

ويمثل فم "  r"  و "يفعل " "  ir"   يظهر ذلك بوضوح فى بعض الرموز مثل ( 9)
                                                                                                               Ibid,P.450,4;452,21مفتوح 

(9)Ibid,Sect.D2                                                                                                                               
(7 )Petrie,W.,F.,Amulets,(London 1972 ) , P.9                                                                              
(11 )Gardiner,A.,H.,op  cit.,Sect.D1                                                                                              
 كريستيان ديروش نوبلكور ، الفن المصرى القديم ، ترجمة محمود خليل ، احمد رضا ،   (11)

                                                     9 ص (    17القاهرة )                                    
(1 )Engelbach,R.,Introduction to Egyptian Archaeology,( Cairo 1961 ),P.157                           
(1 ) Keimer,L.,Un Bes Tatoue , ASAE  42,( Le Caire 1943 ),PP.159ff                                       



 4دراسات في آثار الوطن العربي

343 

 

مقارنة بالتصوير الجانبى ، ومقارنة بالتصوير األمامي فى البلدان سالفة الذكر ، فعلرى  
سبيل المثال هناك عدة حاالت تمثل التصوير األمامي فى العرا  وذلك منرذ العصرر   

الة العواصرف  " آداد " قديم وقد ارتبطت باألرباب على االرجح ومنها ما يمثل البابلى ال
 .  (  1)فى هيئة ثور واقف فى وضع أمامي 

اتبع المصرى القديم أوضاعا محددة التزم بها عند تنفيذ نقوشه وتماثيله منها مرا         
ألمامية الجزئية ، ويمكن تسميتها با(  1)( المواجهه ) اتف  على تسميته بوضع األمامية 

  Profileفى الفن المصرى القديم ، ففى الرسم والنقش يحتم رسم الرأس من الجانرب   
الوضرع   ا تمثل األرجل فىبينما ترسم العين مواجهه ، والصدر واألكتاف مواجهه بينم

 . ، وذلك دون االلتزام الكامل بالمنظور الحقيقى لألشيا  الجانبى 
بين النقش والتصوير من جهة ، وبين نحت التماثيل من جهره  كانت العالقة قوية       

، (  1)أخرى فجميعها تمثل المصرى القديم وتحمل مالمحه من اجل تحقي  مبدأ الخلود 
ويرجح عدم وجود صعوبة لتفهم أمامية نحت التماثيل التى يمكن وضعها فى االتجراه  

ه الزائر بدون التروا  ،  بحيث تواج( داخل السرداب او الناووس او غيرة ) المطلوب 
، ( 19)وقد خصصت تماثيل المعبودات ليراها الكهنة من األمام وذلك داخرل النراووس   

، وذلك حسب تصميم وفلسفة القبر ، كمرا يمكرن   ( 19)فهى غالبا تمثل األمامية الكاملة 
تعديل وضعها مع او بعد إعداد القبر ، بعكس النقش الذى يجب تحديد وضعه ومنظوره 

 . داية منذ الب
وبالبحث عن األسباب الحقيقية للتصوير األمامي فى الفن المصرى القرديم يمكرن       

  -: استنتا  االتى 
 التعبير عن الحماية وردع الشر : اوال 
يمثل التصوير األمامي احيانا فلسفة الحماية الكاملة من المعبرود الرى الشرخص         

أعلى أحرد  " حتحور " الفكرة مع تمثيل  المتعبد او المراد حمايته ، ويرجح ظهور هذه
 ، بالمتحف المصرى بالقاهرة منذ بداية عصر األسرات ( 17)وجهى صالية نعرمر 

،وقد مثلت فى صورة وجه امرأة باذنى وقرنى بقررة ،  ( 1 )األولى ، او ربما قبل ذلك 
، ( 1 )(   شركل  ) ويرجح قيامها بتوفير الحماية للملك واسمه المدون برين رأسريها   

                                                        
(1 ) Black,J.&Green,A.,Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia,( London          

1992 ) ,P.47,fig.65                                                                       
 صبحى الشارونى ، تاريخ الحضارة وتذو  الفن ، فنون الحضارات الكبرى ، الجز  االول ،  ( 1)

                                      191، ص (   177القاهرة ) الطبعة الثانية ،                          
                                  وما بعدها  9 محمد انور شكرى ، المرجع الساب  ، ص ص ( 1)
(19) Badawy,AL.,La loi de Frontalité dans la Statuaire Égyptienne, ASAE 52,(1952),P.275      
                                                              . صبحى الشارونى ، المرجع نفسه  (19)
                                            . بالمتحف المصرى بالقاهرة   91 1تحمل رقم  (17)
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ويرجح ان الفنان وجد هنا ان التصوير األمامي هو المنظور المثالى البرراز فاعليرة   
الحماية اعتمادا على تمثيل مالمح المعبودة ، ويستبعد ان يكون التصوير االمامى هنرا  
كان ضرورة فنية حتمية نظرا الن اللوحة عبارة عن وجهين مسطحين ، ويالحظ نفس 

االلهه ممثل أيضا أعلى أحد وجهى لروح عراجى   األسلوب األمامي الذى صورت به 
، كما يالحرظ  (   )من األسرة األولى عثر علية فى ابيدوس " عد  ايب " صغير للملك 

أيضا التصوير األمامي بأعلى داليات حزام وسط نعرمر على نفس اللوحة وذلك فرى  
خوفو " يها وظهرت كقالدة يرتد" حتحور " التى كانت تشبه " بات " تمثيل قالدة االلهه 

،  يالحظ كذلك األمامية عند تمثيل تميمة كرف  (   )من األسرة الرابعة بالجيزة " خعف 
اليد المفتوح والتى كانت ترمز دينيا لردع الشر وذلك مع نهاية عصر الدولرة القديمرة   

، يمكنا أيضا تحرى الغرض من التصوير األمامي اعتمادا على منظر ممثل علرى  (   )
من دير المدينة باألقصر تعود الى عصر الرعامسة ، يصور انثرى   قطعة حجر جيرى

، (   )(   ، شركل   1لوحرة  ) ماعز ترقص بين ذئبين وقد صورت تصويرا أماميرا  
والمنظر تهكمى ساخر إال انه ربما يشير الى مواجهه انثى الماعز مع الخطرر الرذى   

 . يهددها من كيال الجانبين ومحاولتها مواجهته للتغلب علية 
برالمتحف  " مسرحت  " ربما يمكن تدعيم هذه الفكرة بنص جرا  علرى ترابوت          

المصرى بالقاهرة ، عثر علية بأسيوط ، يعود لعصر األسرتين التاسرعة او العاشررة   
  -: يقول 

 

                                                                                                                                                  
هذا المعنى أيضا منذ عصر نقادة حيث عثر على قطعة جلد ملونة باألبيض من  ربما يظهر (1 )

 ن برثس سمكة القرموط ومصورون تصويرا اماميا وتحمل رسوم بدائية الربعة آدميي 1 19المقبرة 
Petrie,W.,F.,Naqada and Ballas ( London 1896 ) P.29,Pl.64(104)                                                 
يالحظ دور هذه المخلوقات الدينى فيما بعد وقد مثلت فى عدد من مقابر ، وتوابيت عصر الدولة 

وتحمى قرص الشمس ، اثنا  تحركة من المشر  الى المغرب كما هو " آكر " اعد الحديثة ، فهى تس
 مثال " رعمسيس الرابع " ممثل على تابوت 

Lefebvre,M.,G.,Notice du Tombeaux de Ramses-4,MMAFC.3(2),(Paris 1899),Pl.29                 
( 1)Quibell,J.,Archaic Objects , CGC.1 ( Le Caire  1905),PP.312ff ;Gardiner,A.,H.,The          

Nature and development of the Egyptian Hieroglyphic writing ,JEA 2                    
       ( London 1915   ),PP.72,ff,fig.4                                                           

(   )Favard Meeks,C.,op cit.,P.17,Pl.1,fig.2                                                                                  
" هو " غالبا مكان " حوت سخم " عبدت بات فى اإلقليم السابع من أقاليم الوجه القبلى ويسمى  (  )

                                       Ibid,P.22,Pl.2,fig.1كم جنوب نجع حمادى   على بعد 
(  )Petrie,W.,F.,Amulets, P.11,Pl.1,fig.11(a-g)                                                                             
 91بيك ، المرجع الساب  ، صورة . وليم ، ه  (  )
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wn(x).i   TAmw   n  wrt   tn   imyt   HAt  wiA  Ra  Hry(t)  ib  wiA  xpr  
gm.n.i  s(y)  wHm . n . s  xaw . s  xmt .n . s  Hrwy . s  n( r )  wtt   

، وسرط  " رع " ارتدى ثوب هذه العظيمة التى فى مقدمرة قرارب   ( بينما كنت ) >> 
       ، (   )<< قارب خبرى ، فوجدتها تتجلى ، وتجعل وجهيها ثالثة من أجل الثعبان 

ألماميرة ، وانره كلمرا    والنص هنا يشير بأسلوب غير مباشر لفكرة المواجهة او ا     
ازدادت الوجوه زادت وتدعمت الحماية ، ولدينا عدد مرن األمثلرة لمخلوقرات ذوات    

، وربما يكمن هذا المعنرى  ( 9 )رأسين او ثالث او اربع لتأمين الطري  ومواجهه الشر 

الوجره  -: حرفيرا  " ) الحرب "بمعنى "    Hr  n  Hr"     لغويا فى عبارة  
رمسريس  " ردت ضمن نصوص معركة قادش فى عبرارة تصرف   ، والتى و( للوجه 
، يالحظ أيضا التصوير األمرامي  ( 9 ) بأنه قوى القلب يوم اللقا  او المواجهة " الثانى 

منذ عصر الدولة الوسطى ، والذى مثل فى صورة قزم بأطراف " بس " ألرباب أمثال 
" تراورت  " لمعبرودة  ، وكان دورة يبدأ من حيث ينتهى دور ا( وليس اسد ) ولبده قط 

، وهنراك  ( 7 )ويختص بحماية وتسلية المولود ، ويقوم بردع األحالم المزعجة وغيرها 
منظر يمثلة ضمن زخرفة سرير وذلك وسط نقوش الصالة االولى من أحد مقابر  ديرر  

، وغالبا ينحصر دورة هنا فرى  ( 1 )(   شكل ) المدينة من نهاية االسرة الثامنة عشرة 
 . م المزعجة مواجهه األحال

                                                        
(  )  Lacau,P.,Texts Religieux Égyptiens ( Paris 1910 ) , T.1,P.133 (81,30-35 )                         
ضمن مناظر الساعة الحادية عشرة من كتاب مافى العالم " ذو الوجهين " يتمثل ذلك فى الكائن  (9 )

 " رع " السفلى الذى يقاوم األخطار التى تعترض موكب 
  Hornung,E.,Das Amduat,T.1 (Wiesbaden 1963 )PP.180f  

رب " من الدولة الحديثة اسمة " انهاى " هناك ادمى بثالث رثوس ثعابين وذلك ضمن مناظر بردية 
 " الوجوه 

  Budge,W.,The Facsimiles of The Pap.of Hunfer etc.( London 1899 ) ,P.28,Pl.7(15) 

 : ذو الثالثة وجوه "  آش  " وهناك أيضا االله 
  Murray,M.,A.,The God Ash,AE 2 , ( 1934 ),P.116,fig. 

( 9) Kuentz,Ch.,La Bataille de Qadech,MIFAO  55,( Le Caire  1928 ),P.116,L.4                       
( 7) Bruyere,B.,Les Fouilles de Deir el Medineh,FIFAO 16,(Le Caire 1939),PP.100ff               
( 1) Ibid,P.255,fig.13                                                                                                                     
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خفرى  " بمعنى " خبرو  –شتا " يظهر التصوير األمامي ايضا فى تمثيل المعبود        
، متدابرا مرع مخلرو    ( 1 )الممثل فى صورة ادمى برأس حمار او ذئب   " المظاهر 

،وقد قبض كل منهما علرى  (   )آخر مماثل وذلك على تابوت من عصر الدولة الحديثة 
طرة على الشر او اخطار الثعابين التى قد تهردد المتروفى فرى    ثعبان ربما كرمز للسي

 .  (   )(   شكل ) العالم االخر 
حارسة الصرح الثانى فى صرورة  " بتاح  –مست " يظهر ذلك أيضا فى تمثيل المعبودة 

برالمتحف  " انهراى  " امرأة برأس احدى بنات آوى يعلوها ريشتين وذلك ضمن بردية 
، وهناك ايضا منظر يمثرل  (   )(  9شكل ) االسرة الثامنة عشرة  البريطانى من نهاية

" بجبانة طيبة من عصرر  (   17رقم " ) اف  -خرو" االله اوزير ضمن نقوش مقبرة 
وقد صور امام الملك الذى انتهى من أدا  شعيرة تنصيب عمود جرد  " امنحوتب الثالث 

األمرامي كرمدمي   فى الوضع  الممثل هنا" اوزير " ويشير الملك بيدة نحو (  9شكل ) 
  (   )وسط عمود جد  wDAtويالحظ هنا عينى حماية  " جد " برأس تأخذ صورة عمود 

ان  –اف  –عرنخ  " ضمن برديرة  " مجد " ونجد ذلك ايضا فى منظر يمثل االله       
، وتعتبر هذه االمثلة من التصروير  (   )(  7شكل ) من األسرة الثامنة عشرة " خونسو 
رجح تمهيدا لما سيظهر بعد ذلك من تصوير امامى فى الفن المصررى خرالل   على اال

 .العصر المسيحى 
 التعبير عن األثر الشخصى للفنان : ثانيا 

ربما يعبر التصوير األمامي أحيانا عن األثر الشخصى للفنان فى ظل القيود والتقاليرد  
  أحيانا عرن هرذه التقاليرد    ، ولذلك نجدة يخر( 9 )التى أخذ بها الفن المصرى القديم 

المتبعة لعرض فنه ووجه نظرة بأسلوب آخر غير تقليدى ، لمنح المنظر قدر مناسرب  
، منظر على قطعة حجرر جيررى   لحركة ، ومن ذلك على سبيل المثالمن الحيوية وا

" تحوتمس الرابع"بة من عصر فى طي" نب آمون " ، من مقبرة ( 9 )بالمتحف البريطانى 

                                                        
( 1) Ibid,T.3(3),P.150,fig.101(2)                                                                                                   
          لمصرى  بالمتحف ا 119 يحمل رقم  (  )
 بالمتحف المصرى     7 قارن منظر آخر مماثل على تابوت يحمل رقم (   )

Ibid,fig.101(1)                                                                                                                                  
(  ) Budge,W.,op cit.,P.23,Pl.2                                                                                                     
(  ) Fakhry,A.,A note on the tomb of Kheruef at Thebes,ASAE 42 (Le Caire ),P.476,Pl.39      

( الوضع االوزيرى ) صورة عمود الجد بيدين أماميتين يمكن مقارنة ذلك بمنظر يمثل اوزير فى     
 من عصر سيتى االول " نفر  –هو " وسط ايزة ، ونفتيس وذلك ضمن مناظر بردية 

   Budge,W.,op cit.,PP.3F Pl.1 
(  )Bruyere,B.,op cit.,P.184,fig.78                                                                                                
                                        7محمد أنور شكرى ، المرجع الساب  ، ص   (9 )
                      979 تحمل القطعة رقم   (9 )
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يمثل سيدتين جالستين وسط عدد من النسوة ، االولى جهة يمرين  " ب الثالثامنحوت"او 
  ( 7 )( 11شكل )الثانية ، وقد صورا من األمام  القارى تعزف على الناى ، بينما تصف 

، للتصوير االمامى فى مصر القديمرة  يرجح ان هذا المنظر افضل المناظر التى تنتمى
من خصائص فنية فى فرن العمارنرة ، ويوضرح المنظرر      ويعتبر تمهيدا لما سيظهر

المحاولة الماهرة للفنان المصرى فى معالجة عيوب الوجره الناتجرة عرن صرعوبة     
، واألقراط الكبيرة مسرتدير الشركل   مى وذلك باستخدام الشعر المستعارالتصوير االما

، كمرا  الحرد والتى تتدلى على جانبى الوجه الخفا  عيوب استدارة الوجه الزائدة عرن  
، فقد كان الفنان يتالفى تمثيرل  مقاييس افضل للفم واالنف عن قبل تمكن هنا من ايجاد

األشخاص من االمام لعدم الوقوع فى صعوبة التصوير التى تثدى بردون شرك الرى    
 . الخطأ 

( سم  ارتفاعها )ى قطعة حجر جيرى يالحظ ايضا األثر الشخصى للفنان من نقش عل
باالشمونين ، يعتقد انها جلبت فى البداية من أحد معابد " رمسيس الثانى "معبد من بقايا 

وقرد  (  11شكل ) تدلل أختها او ابنتها " ربما مريت آمون " العمارنة ، ويصور أميرة 
،، ويرجح ان الفنان ربما تجنب تمثيل الوجره  ( 1 )صورت تصويرا أماميا يبرز نهديها 

ى يتمكن من ابراز مالمح الرأس االنبروبى والوجره   بصورة أمامية مثل الصدر ، حت
وربما وجد الفنران  . المستطيل ، والمالمح الجانبية التى تميز الفن فى عصر العمارنة 

سهولة هنا فى تصوير الكتفين والثديين من جهه األمام فى هذا الجز  الذى يمثل نقطرة  
عند تمثيل اتصال الرذراعين   التقا  الرأس بالجسد ، بعيدا عن التشوه الذى يظهر احيانا

، والذى يسمى فنيا انخالع عظام الكتفين ، مما حث الفنان على تصوير بعرض  بالكتفين
الخادمات أحيانا وقد مثل الجز  العلوى من أجسادهن مصرورا تصرويرا خلفيرا ، او    
مرسوما من منظور يمثل ثالثة ارباع الجانب ، وهو ما يطاب  قواعد التصوير األمامي 

إحدى الخادمات ضمن منراظر  ، كما هو واضح على سبيل المثال من تمثيل لفار مع ا
، واحيانا كان الفنان يمثل ثديا واحدا وهو الثدى ( 1شكل ) فى طيبة  "رخميرع"مقبرة 

 . ( 1 )الخلفى وذلك فى حالة ظهور الكتفان فى الصورة ، وهذا طبعا تصوير غير دقي 
عوبة التصوير األمامي خاصة فى تمثيرل مالمرح   وهناك مناظر توضح مدى ص     

الوجه عند األنف والفم والعينين ووضع االذنين واحيانا استدارة الوجه ، ومنها منظرر  
مرسوم بالحبر يمثل وجه آدمى وذلك على قطعة حجر جيررى برالمتحف المصررى    

الحظ بالقاهرة يعود لعصر الرعامسة الذى يعتبر أحد عصور ازدهار الفن ، ومع ذلك ي
العيوب واضحة عند الوجه مما دفع البعض للقول بانة مجرد رسرم تردريبى خراص    

                                                        
   ، لوحة     ، ص (   177القاهرة ) ، اخناتون ، ترجمة أحمد زهير أمين . الدرد ، س   (7 )
                                                                                        11لوحة  9  ص المرجع نفسة ،  (1 )
   وما بعدها شكل  7 كرستيان ديروش نبلكور ، المرجع الساب  ، ص ص  (1 )
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، وربما يمكن اعتبار ذلك عدم اعتراف منا بصرعوبة  (   )(   1شكل ) بصبى صغير 
 . التصوير االمامى الى حد كبير 

يوجد ايضا منظر ممثل على كتلة حجر جيرى عثر عليها فى ديرر المدينرة وتعرود     
الرعامسة بالمتحف المصرى بالقاهرة يصور عازفة تمسك آلة وتريرة ، غالبرا   لعصر 

مستلقاه على الجانب االيمن وتدير وجهها قليال جهة اليسار ، وتسند رأسها براحة اليرد  
، وربمرا مثلرت   (   )(   1شكل ) اليمنى ، وقد صورت تصويرا أماميا يبرز الثديين 

 . عن سيدها ولالسف المنظر مهشم جهة الوجه هكذا لعلم الفنان بدورها كعازفة تسرى 
يالحظ انه مع تطور العصور تتضح مهارة الفنان احيانا فى تنفيذ تفاصيل الوجه ربمرا  
الكتسابه خبرة كبيرة على مر العصور ، كما هو واضح من تمثيرل احردى حرامالت    

ى يمتد تأريخهرا  فى تونا الجبل والت" بيتوزيريس " القرابين ضمن نقوش مقبرة الكاهن 
من العصر الفارسى حتى العصر البطلمى الباكر ، وهو العصر  الذى واكب فية الفنان 

، واحيانا اخررى  ( ، ب   لوحة ) المصرى الفن المختلط مع الفن الفارسى والبطلمى 
يالحظ وجود صعوبة فى رسم مالمح الوجه كما هو واضح من وجوة بعرض حملرة   

 .  (   )(   ، أ ،    لوحة ) القرابين 
 التعبير عن الكمال والوضوح : ثالثا 
يفترض ان التصوير االمامى هو فعال التصوير الحقيقى الواقعى ، وليس أى نوع      

آخر من التصوير ، فهو يمثل الشخصيات كاملة واضحة ، وان كنا نررجح ايضرا ان   
 . ثلة التصوير الجانبى ضرورة فنية حتى يكون هناك حوارا بين االشخاص المم

ربما يعبر التصوير االمامى احيانا عن الكمال والوضوح اعتمرادا علرى بعرض         
المناظر التى تصور القرابين مكدسة بالكامل واضحة فو  موائد القرابين ، بردون ان  

، وربما يعنرى هرذا التقرديم    (   )يختفى اى جز  منها التزاما بالمنظور الفنى لالشيا  
 . ان الكامل للقرابين دون نقص

، التى ظهرت كتميمة تشرير  " اودجات " يمكن مالحظة ذات المعنى فى تمثيل  عينى 
 .( 9 )، كما ترمز الى كمال الوزن فى مصر القديمة (   )لتمام الحماية واإلبصار 

" ويوجد أيضا نقش على كتلة من الحجر الجيرى من معبد بتاح فرى منرف يصرور     
ة أعدا  بهراوة فى يمينه ، وقد قبض على شرعورهم بيرده   يقمع ثالث" رمسيس الثانى 

اليسرى فى الوضع التقليدى ، ويالحظ تصوير أول االعردا  جهرة يمرين القرارى      

                                                        
                                                         صورة   9بيك ، المرجع الساب  ، ص . وليم ، ه  (  )
     9المرجع نفسة ، صورة   (  )
(  )Lefebvre,G.,Le Tombeau de Petosiris,T.2(Le Caire 1923),Pl.13                                           
                         . صبحى الشارونى ، المرجع الساب    (  )
(  )Petrie,W.,op cit.,P.9( 3)                                                                                                           
( 9)Gardiner,A.,H.,Egyptian Grammer,P.197                                                                               
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، وربما يرمز هذا التصوير الرى االذالل والخضروع   ( 9 )(  9لوحة ) تصويرا اماميا 
 . ( 7 )الكامل المر الملك 

 anx"  المصرية القديمة ومنها رمرز الحيراة    يمكن تدعيم هذا ببعض رموز اللغة  
، التى قد تفقد معناها وشكلها اذا صورت تصويرا جانبيا ، وهو ما سرنجده مرع    (33)"

الفار  فى الفن المصرى المسيحى حيث تالفى الفنان تمنثيرل الصرليب واألشرخاص    
 . تمثيال جانبيا حتى يظهر العناصر واضحة كاملة على االرجح 

 الخالصة  
ان التصوير األمامي نشأ على أرض مصر ، ولم يكن تصويرا دخيال على الفن : وال ا

 المصرى القديم ، على الرغم من قلة النماذ  التى تمثله  
ان الفنان المصرى تالفى تمثيله الى حد كبير ربما النه وجد صعوبة عند تمثيرل  : ثانيا 

، او ربما النه اليسراعد  ( عينين عند األذنين ، والفم واألنف وال) بعض تفاصيل الوجه 
 .على ايجاد الحوار الفنى بين الشخصيات الممثلة على الجدار مقارنه بالتصوير الجانبى

ان التصوير األمامي على حد علم الباحث يكاد يكون قاصررا علرى االربراب    : ثالثا 
جرد  والشخصيات العادية باإلضافة للحيوانات والطيور ، وحتى االن على االرجح ال ن

 . منظر امامى واحد يمثل الملك نفسة 
 . يالحظ ارتباط التصوير األمامي فى معظم األحوال بالدين والمعاني الدينية : رابعا 
ان حاالت التصوير االمامى بدأت ضئيلة ثم ازدادت وخاصة عصرر الدولرة   : خامسا 
 . الحديثة 
الشخصرية المرراد   انه يعد افضل جوانب التصوير النه يبرز معظم مالمرح  : سادسا 

 .تصويرها ، وانه بالفعل يعد تصويرا حقيقيا 
انه ربما يرمز للحماية وردع الشر ، كما انه يشير احيانا الرى االثرر   : سابعا واخيرا 

الشخصى للفنان الذى حاول ايجاد لمسات واتجاهات فنية جديدة بعيدة عن التقاليد ، كما 
 .والوضوح دون نقصان  انه ربما كان يرمز احيانا اخرى الى الكمال

 
 
 
 
 

                                                        
( 9)Peter,N.,Egyptian Art ( London 1962 ),No.85                                                                       
 " رمسيس الثانى " قارن ثالثة أعدا  مصورين تصوير أمامي فى مواجهة  (7 )

  Egyptian Treasures From the Egyptian Museum ,( Cairo 1998 ) , No.247 ( JE. 16189 )                                       
( 1)Gardiner,A.,H.,op cit.,S.34                                                                                                      
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