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 التصوير والديكور في عمارة القصور والمنازل في مصر القديمةفنون 

د/ خالد شوقي البسيوني


 
 

 قضية وإشكالية البحث:
( والتي Relief النقش الغائر والبارز –عرفت مصر القديمة فنون التصوير )الرسم 

ظهرت على جدران المعابد والمقابر في مناطق سقارة وأبو صير وبني حسن وتل 
نة وأبيدوس وطيبة، ولكن هذه الفنون ذات النماذج الرائعة والرائدة لعبت دوراً العمار

دينياً وجنائزياً على مستوى الموضوع والوظيفة رغم ظهور مناظر الحياة اليومية ضمن 
 التي خدمت الشعائر والطقوس الجنائزية والدينية.ومظاهرها موضوعات هذه الفنون 

 استخدامووضعف األدلة األثرية والفنية حول معرفة وظل دائماً التساؤل في ضوء قلة 
ها الوظيفي إطارفي "فنون الزينة" وتطبيقه لفنون التصوير المدنية  المصريالفنان 

 في عمارة القصور والمنازل في مصر القديمة.والترفيهي والجمالي 
 

 البحث:وأهداف منهجية 
ر الدولة الحديثة في مناطق إن البقايا المعمارية والفنية والتي تعود خاصة إلى عص

-Prفي طيبة وتل العمارنة ومدينة رمسيس )بر رمسيس وعواصم مصر الكبرى 

Ramses) - تقدم لنا البراهين والشواهد األثرية والفنية على  -وندرتها  رغم قلتها
ها إطارالعمارة الداخلية( في  –لفنون التصوير المدني )الديكور  المصريالفنان  استخدام
الفن  –ي والجمالي بغض النظر عن مدارس ونظريات تاريخ الفن )الفن للمجتمع الزخرف
فن التصوير والديكور في قصور ومنازل مصر القديمة ورصد إن دراسة  ؛للفن(

ة في الشرق األدنى المصري اإلمبراطوريةوخاصة في عصر الدولة الحديثة )عصر 
عواصم مصر الكبرى( يفتح عمران المجتمع الحضري والمدني في ثقافة و –القديم 

فن التصوير في مصر القديمة وخاصة في قضية مجاالً جديداً ظل مغلقاً وغامضاً حول 
. لقد سقطت مجال الديكور والزخرفة بعيداً عن التفسيرات والمعادالت الدينية والجنائزية

 ها الديني والالهوتيإطارنظرية جنائزية فنون وصناعة التصوير في مصر القديمة في 
 وسياق الميلودراما الفرعونية!!!

 
 

 
 

                                                 
  جامعة قناة السويس. –اإلسماعيلية  –والفنادق كلية السياحة  –أستاذ اآلثار المصرية المساعد 
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  ة القديمة المصريمدارس وأنماط العمارة
1

 
 تكنولوجيا البناء وإشكالية األدلة والقرائن األثرية!!! -
 خريطة القصور والمنازل: النماذج التطبيقية. -

 
ة أنواعاً وأنماطاً وطرزاً من فنون البناء واإلنشاء، وقد تنوعت المصريعرفت العمارة 

العمارة الهرمية: مدن  –مصاطب  –مثل العمارة الجنائزية: جبانات  ينت وتعددتوتبا
مدن  –أبراج  –قالع  –، ومثل العمارة العسكرية: حصون 2مقابر صخرية  –الموتى 
ثكنات ومخازن أسلحة "حصون بالد النوبة: حصون وقالع بالد واوات  –محصنة 
Wawat "3 مدن المعابد "معابد  –معابد  –سق جوا –، ومثل العمارة الدينية: هياكل
، ومثل 4معابد مدينة هابو"  –معابد تانيس  –معابد صولب  –معابد نباتا  –الكرنك 

 –قصور  –مدن: عواصم األقاليم  –مستوطنات  –قرى  –العمارة المدنية: األسوار 
العواصم الكبرى: المتروبول  –الجسور والسدود  –ورش العمال والصناع  –منازل 

 – آتونآخت  –طيبة: واست  –في القلعة البيضاء  جمنف: إنبو ح –يوبوليس: أونو "هل

                                                 
1 J., Vandier, Manuel d'Aecheologie Egyptienne II, Paris, 1955, p. 15 ff.; H. Ricke, 

Bemerkungen zur ägyptischen Baukunst des Alten Reiches, Zürich, 1944-1950; W. Wolf, Die 

Kunst Ägyptens, Stuttgart, 1957; J. Leclant, Ägypten, München, 1981; D. Arnold, Die Tempel 

Ägyptens: Götterwohnungen, Kultstätte, Baudenkmäler, Zürich, 1995, p. 35 ff.; D. Arnold, The 

Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton Uni., 2007; W. Petrie, Egyptian 

Architecture, London, 1938; H. Junker, ZÄS, 63, 1928, p. 5 ff.; H. Frankfort, The Art and 

Architecture of the Ancient Orient, London, 1980. 
2 R. Stadelmann, Die Ägyptischen Pyramiden, Darmstadt, 1995; H Junker, Giza, Wien, 1925-

1955, A. Fakhry, The Pyramids, Chicago, 1970; H. Müller, Ägyptische Kunst, München, 1982, 

p. 70 ff., A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1961; B. Kemp, Ancient Egypt, London, 

1995; 

د. خالد شوقي البسيوني، التطور المعماري والفنيي لمقيابر كبيار رجيال الدولية فيي الجبانية المنفيية أثنياء 
، ص 2008لمؤتمر الدولي: مئوية جامعة القاهرة، كلية اآلثيار، جامعية القياهرة، عصر الدولة القديمة، ا

75-104. 
3 W. Emery, Egypt in Nubia, London, 1965; W. Y. Adams, Nubia, London, 1980; A. 

Lawerence, JEA, 51, 1965, p. 82-90; L. Borchardt, Altägyptische Festungen an der zweiten 

Nilschwelle, Leipzig, 1923, p. 40 ff.; I. Müller, Die Verwaltung Nubiens im Neuen Reich, 

Berlin, 1985; H. Klengel: in E. Endesfelder, Ägypten und Kusch, Berlin, 1977, p. 93 ff. 
4 D. Arnold, Tempel Ägyptens, Zürich, 1995; D. Arnold, Der Tempel Qasr El-Sagha, Mainz, 

1979, p. 3-9; A. Badawy, A History of Egyptian Architecture II, Los Angele, 1966; J. Baines & 

A. Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford, 1980; R. Stadelmann, MDAIK, 35, 1979, p. 303-

321; W. Hölscher, Das Hohe Tor von Medinet – Habu, Leipzig, 1910; W. Hölscher, The 

Excavation of Medinet Habu, Chicago, 1941, 1951; R. Grundlach, Ägyptische Tempel, 

Hildesheim, 1994; 

د. خالد شوقي البسيوني، معابد وهياكل الدولة الوسيطى فيي مينخفض الفييوم: إشيكالية المعابيد الجنائزيية 
 ..60-45، ص 2007عة الفيوم، والدينية في مصر القديمة، مؤتمر كلية اآلثار السادس، جام
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-Ta المدن المقدسة "أبيدوس: تاور ،مندس" – Pr Ramsesبر رمسيس  –سايس 

Wr"5. 
ة القديمة المصريصناعة الحضارة  إطاروقد اشتملت هذه األنماط والطرز المتباينة في 

 المصريمعمارية التي تكشف عن مهارة الفنان على العديد من الوحدات والعناصر ال
مثل بناء المداميك ورفع األسقف وإقامة األعمدة وبناء األقبية ذات األشكال المتنوعة، 

نت وساعدت على صناعة كما استطاع وضع التصميمات واالسكتشات الفنية التي مك  
 .6وإقامة وبناء هذه الوحدات والعناصر المعمارية "الطراز المعماري" 

 –ومما ال شك فيه أن تطور المدارس المعمارية والهندسية واإلنشائية "العمارة النباتية 
العمارة الحجرية" قد شكل األساليب والطرق الفنية التي طبعت وأنشأت  –العمارة اللبنية 

الفورم  –التكنيك البنائي  –هذه الطرز والوحدات المعمارية "الشخصية المعمارية 
التكوينات  – : عناصر التركيب اإلنشائيةTectonicsكتونيك المعماري الت –المعماري 

"، وعبر مراحل العصور Composition – Architectoniqueوالهياكل البنائية 
ة في سياق البناء الحضاري العمراني وتبعاً المصريوالدول الفرعونية تطورت العمارة 

ية واالجتماعية "نظرية العمران لنمو واختالف الوظائف والظروف السياسية واالقتصاد
 7اإلنساني" والتقدم التقني والفكري والثقافي على ضفاف وادي النيل. 

-"التطور من العمارة النباتية Building Technology وعلى خلفية تكنولوجيا البناء
ياكل اللبنية إلى العمارة الحجرية: الثورة التكنيكية اإلنشائية في استعمال المواد البنائية وه

والتي ظهرت مع بداية عصر  ،والتكوينات والتصميمات المعمارية" والمنشآتالمباني 
يبني القصور  المصريظل الفنان  ،الدولة القديمة "عصر العمارة الهرمية الجنائزية"

والحجرية في تشييد المقابر والبيوت بالطوب اللبن بينما استخدم المداميك الصخرية 
والهياكل والمعابد )قارن: معابد الدولة الحديثة(؛ ومن ثم تبرز " Pr Nhh"بيوت األبدية 

وتتشكل بوضوح وجالء إشكالية البحث العلمي واألثري في مجال وموضوع العمارة 
المدنية وخاصة عمارة القصور والبيوت والمنازل وما يرتبط بهم من فنون تشكيلية أو 

المدنية في أبعادها وجوانبها  فنون تطبيقية تكتمل بهما صورة وشخصية وشكل العمارة
الحضارية والعمرانية، وبالتالي ظل هذا الموضوع "عمارة القصور والمنازل" ميداناً 

                                                 
5 B. Kemp, Temple and Town in Ancient Egypt, in: Man, Settlement and Urbanism, London, 

1972, p. 657 ff.; H. Kees, Das Alte Ägypten, Berlin, 1955; M. Bietak, Haus und Palast im 

Alten Ägypten, Wien, 1996. 
6 H. Balcz, Die altägyptische Wandgliederung, MDAIK, 1, 1930, p. 38-92; H. Junker, ZÄS, 

63, 1928, p. 3 ff.; D. Arnold, Building in Egypt: Pharaonic Stone Masonry, Oxford, 1991, p. 10 

ff.; K. Bard and B. Shubert, Encyclopedia of the Archeology of Ancient Egypt, London, 1999; 

H. Larsen, True Vaults and Domes in Egyptian Architecture of the Early Kingdom, Acta 

Archaeologica, 21, 1950, p. 210 ff. 
7 A. Badawy, le Dessin Architectural chez les Anciens Egyptiens, Caire, 1948; A. Badawy, A 

History of Egyptian Architecture I, Los Angeles, 1954, p. 18 ff.; D. Arnold, Building in Egypt, 

1991. 
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أركيولوجية محفوفة بالمخاطر والشكوك معضلة بحثياً وقضية ومشكلة أكاديمية وعلمية و
 8والصعوبات الدراسية والبحثية!!! 

صورة من بيت  المصريبالعمارة المدنية "المعبد الدينية ر العمارة الجنائزية وورغم تأث  
قارن بين قصر  ؛المصريالمصطبة صورة من صور البيت  –الزعيم وقصر الحاكم 

رع بالكرنك"  آمونالملك والفرعون مرنبتاح في منف ومعبد رمسيس الثالث في حرم 
احث في أساليب المقارنات والقياس "نظرية المناهج المتداخلة" يظل الب استخدامورغم 

حاجة ماسة وضرورية إلى األدلة والبراهين والمصادر األثرية والعلمية الالزمة للبحث 
ين وقصورهم إال آثار المصريإنه لم يبق من عمارة بيوت قدماء  .9الدراسي والتطبيقي 

ين المصريتي تصور حياة الوقد يبدو غريباً أن المناظر التصويرية  .ضعيفة ونادرة
اطهم المتنوع دينياً واقتصادياً وصناعياً واجتماعياً "الصورة ومجمل أعمالهم ونش

على  الحضارية" على جدران المعابد والمقابر والمصاطب لم تحتوي إال في القليل النادر
للتعرف على خصائص وعمارة وصفات المنزل في  المصريما يمثل صورة البيت 

م تتغير هذه القواعد إال في مصر القديمة وخاصة في عصر الدولة القديمة والوسطى، ول
عصر الدولة الحديثة وخاصة في مقابر تل العمارنة وطيبة حيث ظهرت نماذج ومناظر 

بيوت العاصمة متعددة  ،رائعة لعمارة القصور والمنازل "بيوت النخبة األرستقراطية
الحدائق" التي تمثل وتشير إلى حضارة وثقافة وعبقرية حضارة عصر  ،الطوابق

 10القديمة. ة المصري يةاإلمبراطور
 Interior "فنون العمارة الداخليةى ندثرت قصور ومنازل ومعها فنون أخرالقد 

Architecture وأنواع من العمارة  وظلت أنماط ،ن بالخلوديالمصري" رغم شغف
العمارة وتكنولوجيا البناء" آثاراً باقية وخالدة مما ميز  -الجنائزية والدينية "البناء بالحجر 

ة على عمارة حضارات الشرق األدنى القديم في فينيقيا وخاصة في بابل المصريمارة الع
نتقلت خصائص العمارة النباتية ا، لقد 11ختراع ثورة العمارة الحجرية" اووآشور "مصر 

واللبنية وخاصة الصفات البنائية واألشكال الفنية والزخرفية "القواعد التكنيكية" إلى 
شخصية تعبيرية وطاقة سحرية ومنها ا من وظائف ورموز والعمارة الحجرية وما به

"  Serkhرخ:لسزانة وواجهة القصر "اية وعناصر الخيرتبانواألساطين الاألعمدة 

                                                 
8 W. Emery, Archaic Egypt, London, 1962, p. 28 ff.; D. Wildung, Ägypten vor den Pyramiden, 

Mainz, 1985; G. Spencer, Brick Architecture in Ancient Egypt, Warminster, 1979, p. 3 ff.; A. 

Badawy, Op. Cit., 1948; A. Badawy ZÄS, 85, 1960, p. 3 ff.; H. Ricke, Der Grundriss des 

Amarna-Wohnhauses, Leipzig, 1932, p. 75 ff.; M. Bietak, Haus und Palast im Alten Ägypten, 

1996. 
9 D. Arnold, Tempel Ägyptens, (Planprinzip von Palast des Merenptah in Memphis und 

Tempel-Schema zum Vergleich), p. 22. 
10 N. de G. Davies, The Town-house in Ancient Egypt, MMS, Vol. I, Part II, New York, 1929, 

p. 233 ff.; E. Roik, Das Altägyptische Wohnhaus und Seine Darstellung im Flachbild, 

Frankfurt, 1988, p. 6 ff. 
11 D. Arnold, Op. Cit., p. 19 ff.; H. Frankfort, Op. Cit., p. 45 ff. 
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 "الروابط والضفائر Kheker كر:خ" وعالمات الHohlkehle" المصريوالكورنيش 
ح العمارة من أبرز مالم المصرينة والكورنيش اوتعتبر عناصر الخيرز ؛12النباتية" 
رفية من سعف وجريد ختمدا خصائصهما الفنية والزساو "ي"الطابع الفرعون ةالمصري

النخيل "التشكيالت النباتية" وفى العمارة الحجرية فقد أصبحا من عناصر الزخرفة 
الرئيسية تحلى بهما الجدران الخارجية الهامة واألبواب بما فيهما من رشاقة وجمال 

ساطين النباتية التى تعتبر أيضاً من أبرز مميزات العمارة ضافة إلى أناقة األباإل
بها أعواد النبات  ىوحاك المصريالفنان بتكار مصرى أصيل أنشأها اة وهى المصري
صور التاريخية تنحت من الخشب على عكرة فى أوائل البوكانت األساطين الم ؛مباشرةً 

قارن: )والقصور والمنازل  هيئة الدعائم واألعمدة األولى التى ترفع أسقف المعابد
مجموعة زوسر الجنائزية، التقاليد والمظاهر المعمارية المتوارثة وتحقيق الدليل 

 13.(ثرىاأل
األسرات وما يكسو عصر وتدل رسوم الحصير على جدران بعض مصاطب بداية 

"أربع قاعات  القاشانيمن  رج من قراميد صغيرةدرم سقارة المهجدران بعض قاعات 
ت ب  ك  األزرق تمثل حصيراً دقيق الصنع وقد ر   القاشانينها قراميد صغيرة من تكسو جدرا

الحبال التى يحاك  يالقراميد في أخاديد محفورة في الجدار بين شرائط رفيعة تمثل وتحاك
ت القراميد في أماكنها بخيوط من ألياف نباتية خالل ثقوب في الشرائط د  وش   بها الحصير

بما يمثل ة األبواب الوهمية المحال تدل وكذلك ،يجف المالط" لتمسكها في مكانها حتى
على أن من جدران القصور وبيوت ومنازل كبار الموظفين وعلية القوم  ؛حصيراً ملوناً 

ما كان يحليها زخارف الحصير الملون ومن نوافذها ما كانت تتدلى عليه ستائر من 
األزرق والحصير الملون  انيالقاش)حصير ذي أنظمة زخرفية مختلفة وبألوان زاهية 

ير صوالداخلية وفنون الت ركشة ونشأة فنون الديكور والعمارةزواأللوان الزاهية وال
 14.(والزخرفة على جدران القصور والبيوت فى مصر القديمة

 األوانيدراسة العالمات الهيروغليفية ورسوم بداية عصر األسرات "صور  إطاروفى 
ابر الملكية والمصاطب "عمارة عصر الدولة القديمة الفخارية" وعمارة ونقوش المق

يبدو ج بعض األساطين ذالجنائزية ومحاكاة عمارة العاصمة منف ومبانيها المدنية" ونما
من خشب  ةاكانت سقوفها تعتمد على أساطين مقن   من القاعات بالقصور والبيوت ما نأ

 بطالء أبيض، ومنها ما لىط  أو ذات تيجان على شكل زهرة اللوتس وكانت الجدران ت  

                                                 
12 A. Badawy, Le Dessin Architectural chez les Anciens Egyptiens, 1948; G. Spencer, Op. Cit., 

p. 22 ff.; S. Wiebach, Scheintür, Hamburg, 1981; H. Müller, Op. Cit., 1982, p. 15 ff.;  

 وما بعدها. 80، ص 1969ة، أنور شكري، الفن المصري القديم، القاهر
13 A. Badawy, A History of Egyptian Architecture I, p. 30 ff.; Z. Hawass, The Treasures of The 

Pyramids, Ciaro, 2003; H. Junker, Giza, V, p. 30 ff., Abb. II. 
14 Y. Harpur, Decoration in Egyptian Tombs of the Old Kingdom, London, 1988, p. 13 ff.; W. 

Wolf, Op. Cit., p. 29 ff.; H. Ricke, Bemerkungen, B. I, 1944, p. 61 ff.; J. Vandier, Op. Cit., p. 

165 ff.; A. Badawy, Op. Cit., figs. 80-82. 
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كانت تبرز من سطوحها الداخلية دعامات مكسوة بخشب تزينه شرائط من ذهب محالة 
وكانت  15رسوم هندسية. ه وتزينهكان يعلق عليه حصير ملون تحلي ما برسوم ومنها

كسى بألواح حجرية "وزرات" وكانت أرض القاعات األجزاء السفلى من الحمامات ت  
ح بالخشب أو ترصف بقوالب اللبن أو بطبقات من الجبس والمالط لو  والغرف والدهاليز ت  

طلى بطالء أبيض، ومن القاعات ما كانت توضع تحت أرضها قدور فوهاتها ي   نأو بطي
: "فن صناعة األرضياتإلى أسفل بما يحول دون رطوبة األرض الخاصة بهذه القاعات 

رفع سقوفها صفوف األساطين التى ت "Thermal insulation تكنيك العزل الحراري
أو حزم الغاب وكانت عمارة هذه السقوف أحياناً من  البرديالنباتية على شكل أغصان 

 16أو مقبية من الطوب اللبن. جزوع النخيل
 نهوال"مدينة سنوسرت الثانى بمجموعته الهرمية في ال Kahunومن بقايا قرية كاهون 

جدرانها مناظر تصويرية:  يت كانت تحلبالفيوم: مدينة الهرم" نعرف أن بعض القاعا
منها ما قد يمثل مجموعة من قاعات بسقوف مقبية أو مجموعة من أبواب مقبية فى 

ومن ورائه مائدتان عليهما أوان من  ةآرأعالها وتعلوها صورة رجل يقدم له خادم م
 17.(األثاث المنزلى وفنون العمارة الداخلية)أشكال مختلفة ومتنوعة 

ج الخشبية التى عثر عليها فى مقبرة مكت رع بطيبة التى تعود ذعن النماظر نوبغض ال
إلى عصر األسرة الحادية عشرة وبيوت ومنازل األرواح التى تعود إلى نهاية عصر 

األدبية والنصوص الكتابية  قنتقال األول تعتبر الوثائالدولة القديمة وبداية عصر اال
ير والديكور في عمارة القصور والبيوت على وجود فنون التصوفعالة مصادر وأدلة 

هذه النصوص بردية  الطوب اللبن في عمارتها، ومن استخدامندثرت تماماً بسبب االتى 
تحف ن بالمحات األول "المحفوظة اآلمخوفو والسحرة" وبردية أمن وست كار "بردية

ون" أنه محلى بالذهب وسقوفه من الالزورد "زرقاء اللبقصره  ى" حيث يصفالبريطان
 ةابوالشهيرة نعلم أن ب نز، ومن بردية سنوهىووأبوابه من النحاس ومزاليجها من البر

تماثيل أبى الهول ونعلم كذلك أن قصر  ا" كانت تتقدمهPr   3عا  –القصر الملكى "بر 
ى جدرانه صور ورسوم تصويرية، كما ل  ح  أحد أبناء الملك سنوسرت األول كانت ت  

اء وأحواض وبحيرات مائية تدل على وجود ة على حدائق غن  حتوت هذه القصور الملكيا

                                                 
15 W. Emery, Op. Cit., p. 25 ff., p. 48 ff.; L. Klebs, Die Reliefs und Malereien des Alten 

Reiches, Heidelberg, Abb. 53; H. Junker, Giza, B. VII, p. 37, p. 164; 

 وما بعدها. 66أنور شكري، مرجع سبق ذكره، ص 
16 A. Badawy, Le Dessin Architectural, figs. 80-82; A. Badawy, A History of Eg. Arch. I, p. 65 

ff.; M. Bietak, Op. Cit., 1996; G. Spenccer, Op. Cit., pl. 17-20. 
17 F. Petrie, Illahun, Kahun and Gurob, Londers, 1889-1891, p. 5 ff.; F. Petrie, Kahun, Gurob 

and Hawara, Londres, 1890, p. 23 ff., pl. 16. 
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الرؤية )القصور والمنازل فن وهندسة الحدائق التى تكمل منظور وبانوراما عمارة وبناء 
 Landscape).18واألبعاد الجمالية والوظيفية 

تعتبر أطالل  ،والمنازل ورورغم ضياع وفقدان كثير من التفاصيل الخاصة بعمارة القص
" المصدر األساسى والرئيسى اإلمبراطوريةمدن عصر الدولة الحديثة "عصر  قصور

لدراسة صورة ومالمح فنون الديكور والتصوير والزخرفة "هندسة العمارة الداخلية" في 
خريطة القصور )ج واألدلة التطبيقية ذمة ورأس هذه األمثلة والنماقمصر القديمة وعلى 

 19:(مادة البحث –والبقايا األثرية 
20.(نقادة يمدينة نوبت شمال)قنا  – صقصور دير البال .1

 
21" بالفيوم.Mr – Wrقصر أبو غراب "مر ور  .2

 

 قصور الملك أمنحوتب الثالث بطيبة الغربية "قصور ملقاطه جنوب مدينة هابو". .3

" العمارنة"تل  آتونفى العاصمة: آخت  أخناتونقصور الملك والفرعون الفيلسوف  .4
عاصمة وقصور وحدائق الضواحى الشمالية والجنوبية القصور الرسمية بوسط ال –

Hat Aton."22 آتون"حات 
 

شرق الدلتا: بر  ينتصارات فقصر الملك رمسيس الثانى فى العاصمة العظيمة باال .5
والجدير بالذكر أن  Kantir".23ر بشرق الدلتا تي"مدينة قنPr – Ramses رمسيس 

ة الثانية فى النوبة المصري ةاإلمبراطوريالفرعون المحارب رمسيس الثانى مؤسس 
رق األدنى القديم أقام قصراً فى معبد الرامسيوم بطيبة الغربية "قصور ملوك شوال

24الرعامسة فى مدن المعابد".
 

 قصر الملك مرنبتاح فى العاصمة العسكرية "منف". .6

                                                 
18 A. Badawy, A History of Eg. Arch. II, p. 35 ff.; H. Winlock, Models of Daily Life in 

Ancient Egypt, New York, 1955, p. 56-57, figs. 9-12; R. Stadelmann, MDAIK, 18, 1962, p. 54 

ff.; K. Sethe, Urkunden, I, p. 4; A. Erman, Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum, 

Tübingen, 1923, p. 74 ff., p. 108 ff. 
19 B.J. Kemp, The Early Development  of Towns in Egypt, Antiquity, 51, 1977, p. 196-195; W. 

Fairman, Townplanning in Pharaonic Egypt, in: The Townplanning Review, 20, Liverpool, 

1949, p. 32-51; L. Borchardt, und, H. Ricke, Die Wohnhäuser in Tell el-Amarna, Berlin, 1980. 
20 P. Lacovara, Excavations at Deir Ballas, Studies in Ancient Egypt, The Aegean and the 

Sudan, Boston, 1981, p. 120 ff.; P. Lacovara, Deir el-Ballas, American Research Center in 

Egypt, Vol. 12, 1990. 
21 B. Kemp, ZÄS, 105, 1978, p. 122 ff. 
22 H.W. Fairman, JEA, 21, 1935, p. 136 ff.; B.J. Kemp, ASAE, 74, 1999, p. 19 ff.; B. Kemp, A 

Survey of the Ancient City of El-Amarna, London, 1993; J. Pendlebury, The City of 

Akhenaton, London, 1951. 
23 M. Bietak, Avaris, Londers, 1996, p. 9 ff.; M. Bietak, Tell El-Dab'a II, Wien, 1975, p. 38 ff.; 

J. Dorner, Ägypten und Levante, 4, Wien, 1994, p. 15-50; Sh. Adam, ASAE, 55, 1958, p. 306 

ff., pl. 27 ff.; L. Habachi, ASAE, 52, 1954, p. 443 ff.; M. Hamza, ASAE, 52, 1954, p. 40-65; E. 

Pusch, AFO, 32, 1985, p. 135 ff.; E. Pusch, Ägypten und Levante, 4, Wien, 1994, p. 145 ff. 
24 R. Stadelmann, MDAIK, 29, 1973, p. 221 ff.; R. Stadelmann, MDAIK, 35, 1979, p. 306 ff. 

c 
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25.(Madinet Habu) ابوهمدينة ومجدول صر الملك رمسيس الثالث فى معبد ق .7
 

  26ث بمدينة تل اليهودية بشرق الدلتا.قصر رمسيس الثال .8

وهناك أيضاً بقايا للمنازل والبيوت الخاصة باألفراد والعمال وكبار الموظفين والنبالء 
وفى تل  27فى قرية أبو غالب "غرب الدلتا" وكاهون من عصر الدولة الوسطى،

الصناع  قرية العمال"، وفى قرية دير المدينة "قرية – ة"وسط وأحياء العاصم العمارنة
Aniba.28وعنيبة  يوالفنانين بطيبة الغربية" وأيضاً فى بقايا مدن النوبة فى سيسب

 

ها من الطوب ؤوجميع القصور الملكية والمنازل "المنازل ذات الطوابق" والبيوت تم بنا
 يةقواعد األساطين الخشبية وعتب األبواب وأرض يف الحجر إال االلبن ولم يستخدم فيه

 المبانيطيبة تتألف من عدد من  يقصور أمنحوتب الثالث فى غرب الحمامات، وكانت
فى مساحة تمتد نحو ثلثمائة متر وتجمعها صفات  المركبة "مدينة القصر" والمنشآت

فى أوقات  ب نيت إلى أنها روعدم وجود تخطيط وتصميم موحد يشي ،أساسية مشتركة
فى الشمال  آمونلمعبود هيكل ا تضمنتة متباينة وكانت كلها من طابق واحد ونوأزم

وفى الجنوب الغربى  بعة قصور فى الجنوبرستقبال الملكى فى الوسط وأوبهو اال
مسكن الوزير وكبار الموظفين وفى غربها مساكن خدم وعمال القصر وإلى الشرق من 
القصر حفر الملك بحيرة كبيرة وسجل هذا العمل على مجموعة من الجعالن التذكارية 

 29.(ببالد األندلس ةراء فى غرناطقارن: قصر الحم)
فى وسط العاصمة" يشغل  أخناتون "قصر الملك العمارنةفى تل  يوكان القصر الرسم

متراً" ونواة القصر  850" كبيرة على شاطئ النيل تمتد من الشمال إلى الجنوب ةمساح
" وله حديقة كبيرة على ثالثة مستويات، وكانت مداخل Akropolisتقوم على مرتفع 

على طول األجنحة تمثلهما جالسين أيضاً فنية تحيط بها تماثيل ضخمة للملك والملكة واأل
وكانت تماثيل الملك من حجر الجرانيت أو الكورتزيت وبينما تماثيل الملكة  ،وواقفين

فن النحت وثقافة صناعة التمثال فى عمارة وزينة دور )"نفرتيتى" من الكورتزيت 
 30.(القصور الملكية

 

                                                 
25

 G. Haeny, ZÄS, 94, 1967, p. 73-78; W. Hölscher, Äg. Z., 76, 1931, p. 43 ff. 
26 W.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, London, 1906, p. 27 ff.; S. Holladay, Cities of the 

Delta, Malibu, 1982, p. 40 ff. 
27 H. Larsen, Grabungen in Abu-Ghalib, MDAIK, 6, 1936, p. 60 ff.; F. Petrie, Illahun, p. 20 ff. 
28 B. Bruyére, Les Fouilles de Deir el-Madineh, Kairo, 1939, p. 15-48; H. Fairman, JEA, 24, 

1939, p. 151 ff., JEA, 34, 1948, p. 6 ff.; G. Steindorff, Aniba, Glückstadt, 1937, p. 45 ff. 
29 F. Schneider, Grundrissatlas: Wohnungsbau, Basel, 1994; 

 –القياهرة  –تاريخ العمارة  –؛ توفيق عبد الجواد 1982 –بيروت  –الفنون القديمة  –عفيف البهنسي 
 وما بعدها. 109ص  – 1970

30 B.J. Kemp, The City of El-Amarna: World Archaeology, 9, London, 1980, p. 120-138; J. 

Pendlebury, Op. Cit., 1951, p. 8 ff., pl. 14; W. Hayes, The Scepter of Egypt II, Cambridge, 

1959, p. 334 ff. 
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 اليب فنون الديكور والعمارة الداخلية.طرز وأس 
 .يوالمضمون الزخرف يالشكل الفن -
 .يالوظيفة الجمالية والطابع الترفيه -

 
 –نقوش وزخارف األعمدة  –صور ورسوم السقوف  –وحات الجدارية لالمناظر وال

شرفات ونوافذ  –الزجاج الملون  عورصائ القاشانيقراميد  –موزاييك األرضيات 
: تعتبر أهم التشكيالت ةاألفاريز والشرائط الملون –األبواب والشبابيك أطر  – يالتجل

لفنون الديكور  يوالجمال يرام التصويرجوالتكوينات الفنية والزخرفية التى صنعت البرو
لقصور وبيوت مصر القديمة  يقامة الفورم المعمارإ"العمارة الداخلية" فى بناء و

وعناصر فنون التصوير فى مالمحها وحدات )وخاصة فى عصر الدولة الحديثة 
 31.ي(والوظيف يوخصائصها وصفاتها المدنية وطابعها الترفيه

متباينة ضاعت فى جدران القصور الملكية مناظر تصويرية  يلقد كانت تزين وتحل
 المصرين معرفة الفنان عإال أجزاء قليلة ولكنها تعكس وتعبر منها معظمها ولم يبق 

لتذوق مظاهر  تلبيةً  يالترفيه يم الزخرفة والتصوير المدنوتطبيقه لموضوعات ومفاهي
بداع والخلق نسانية "اإلالمتعة البصرية والمشاعر اإل يومعانالوجداني الجمال والتعبير 

الفنية والثقافية  ةة، تطور ونمو الحياالمصريبعيداً عن قدس األقداس بالمعابد  يالفن
صور التعبيرية كانت تصور الفرعون هذه ال ؛ة"يمبراطورجتماعية فى عصر اإلواال

تحت إفريز  يجالساً على عرشه فى جالل أو تصور إحدى سيدات البالط الملك المصري
إن أكثر ما كان يزين  .ةالمصريمن األزهار أو تمثل حيوانات برية فى الصحراء 

ة المصريالطبيعة مشاهد  – المناظر الريفية –جدران القصور "صور طبيعية 
Postkarte " لطبيعة االتعبيرية التى تدل صورها على حب –المدرسة الطبيعية إطارفى

بطيبة ة اطـفى مظاهرها المختلفة: األمثلة التطبيقية: قصور أمنحوتب الثالث فى ملق
 32.العمارنةبتل  Acht Aton آتونفى العاصمة آخت  أخناتونالغربية وقصور 

"شعوب  آسيويينوين يليبومن زنوج كان يمثل مواكب  ومن اللوحات الجدارية الرائعة ما
الجنوب والشمال متعاقدان  لكبرى" فوق "سافلة" يحليها نباتاا اإلمبراطوريةوأجناس 

قصر الملك أمنحوتب الثالث فى طيبة )عالمة السماتاوى  –كناية عن توحيد القطرين 
، وكان من أهم مناظر قصر (آتونبالعاصمة آخت  يالرسم نقصر أخناتو –الغربية 

صورة األسرة المالكة "صورة األسرة الحاكمة:  اإلطالقعلى  يالرسم نحوتب الرابعمأ

                                                 
31 W.S. Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt, New York, 1981, p. 160 ff.; M. 

Müller, Die Kunst Amenophis' III und Echnatons, Basel, 1988; W.F. Petrie, Tell El-Amarna, 

London, 1894, p. 14 ff., pl. II-V; B.J. Kemp, JEA, 65, 1979, p. 47-53. 
32 W. Smith, Op. Cit., p. 288-295; T. Peet, The City of Akhenaton, London, 1923, p. 118, pl. 

37 ff.; H. Frankfort, The Mural Paintings of El-Amarneh, London, 1929; C. Aldred, Akhenaton 

and Nefertiti, The Brooklyn Museum, 1973. 
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على  على مقعد والملكة أخناتونالبروباجندا السياسية": وفيها يجلس الملك الفرعون 
بنتهما الكبرى تحيط إوالملكة  حشية على األرض وعلى فخذيها أصغر بناتها وبين الملك

بينما تجلس على حشيتين على األرض أختان أخريان راعيها فى حنان أختين لها ذب
هذه اللوحة والصورة التشكيلية يبرهن على  بقى من تربت أحدهما على ذقن األخرى، ما

ترفع سقف الحية لألساطين التى  بداع وكمال فى تمثيل التفاصيل الدقيقة ورشاقة األلوانإ
فراد األسرة المالكة وكذلك جمال الحشايا التى يجلس عليها بعض أ قاعة العرش وأيضاً 

 33الوثيرة الفخمة. يأناقة أوانى الجعة والنبيذ وأغطية الكراس
بتل  آتونوحديقة الضاحية الشمالية بالعاصمة آخت  وفى القاعة الخضراء "قصر

" تم العثور على صور جدارية متنوعة تدل على نوعية H. Frankfort: أنظر العمارنة
" حيث رسمت الطيور فى بيئتها الطبيعية Resort" يالملكبهة فى هذا المنتجع حياة األ

بردى ولوتس حافلة بأنواع مختلفة من الطير  غيضةومن أجمل هذه الصور ما يمثل 
للطبيعة  أخناتونثالثة جدران ويسود فيها اللون األخضر، مما يكشف عن حب  يتحل

 يهندس يفني اريم معمجسومظاهرها الكونية، ولهذا وصف هذا القصر الشمالى بأنه ت
ألنشودة منتجع"  –حديقة برية وحيوانية  – يية: سراى ملكنالف–"الوحدة المعمارية

ية" )قارن: مناظر مقبرة تونوترانيم الشمس التى صاغها الملك القديس "األيدلوجية اآل
 ها التصميميةحالعاصمة ومالم يت ومبانآحول منش العمارنةبتل   Mry Raمرى رع 

 34والمعمارية(.
أو  يانت السقوف تحلى بصور مجموعات متسقة من الحمام الطائر أو البط البروك

 ،بعض األحيان رءوس ثيران يبديع ف يأتساق جمال يرسوم حلزونية وهندسية يتخللها ف
ومن رسوم السقوف عرائش الكروم وصور الطيور المائية تبسط أجنحتها أو منظر 

، (رع بالكرنك آمونألعمدة الكبرى بمعبد قارن: مناظر السقف بصالة ا)خم الطائر الر  
جنوب  ةومعظم مناظر صور السقوف جاءت بقاياها من قصر أمنحوتب الثالث بملقاط

متازت االتى  العمارنةمدينة هابو كأمثلة تطبيقية فريدة ومدهشة، وتدل بقايا قصور تل 
تتدلى منه  ما يمثل عرش الكرم ان بعض السقوف ما كان يحليهعلى أبزخارفها المختلفة 

المدرسة )أزرق  قاشانيعلى شكل عناقيد العنب من أحجام مختلفة من  ةمخروطات ملون
 35.(ية الطبيعيةتوناآل

الذى لعبته األعمدة واألساطين فى تخطيط قاعات  مييموبغض النظر عن الدور التص
وعمارتها والتى ظهرت فى عناصر  وأبهاء ودهاليز القصور ودور السكن الكبيرة

عكست وحداتها فى بروجرام العمارة  –قة ونشائية على هيئة صفوف وأرإوطرز 

                                                 
33 A. Erman, Op. Cit., Abb. 66; JEA, Vol. 7, 1921, pl. II; J.S. Pendlebury & H. Frankfort, The 

City of Akhenaton II, London, 1933, p. 64 ff. 
34 H. Frankfort, Op. Cit., 1929, Pls. II-IX; N. de G. Davies, Ancient Egyptian Paintings II, pls. 

75-76; A. Badawy, Maru-Aten, JEA, 42, 1956, p. 58-63 ff. 
35 W. Smith, Op. Cit, p. 294; A. Radwan, Die Darstellung des Königs, München, 1969. 
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نقوش سطوح األعمدة )بداعية وجمالية من الفنون التشكيلية والتطبيقية إج ذالداخلية نما
 36.(أشكال التيجان المختلفة –واألساطين 

 ن من القاعات ما كانت سقوفها تعتمد على أساطين ذات تيجان على شكل زهرة اللوتسإ
بريق يتألأل فى أضواء ذات مذهبة تحليها رصائع من زجاج المع و أو أساطين نخيلية

بوسط العاصمة  يالرسم أخناتونحتوت قاعة العرش وبهو التتويج فى قصر )االشمس 
تشغل أقسام التصميم الرئيسية: أفنية  ةقوعلى هيئة صفوف وأر على أكثر من مائة عمود

برسوم  ةمحال Plaster عمدة على قطع من طالء الجبس، وقد عثر بين بقايا األ(وأبهاء
 ياألعمدة أغصان وفروع الكروم ممثلة أوراقها فى السقف تحاك يحلبأنه كانت ت   يتوح

 يكان يتقدم القسم الجنوب آتونبأخت  يوتصنع صورة طبيعية واقعية، ففى القصر الجنوب
وكان من  القاشانيعة بمن القصر بهو واسع ذو قاعات تقوم فيها أساطين نخيلية مرص

"التجسيد المعمارى والفنى والزخرفى لصور  وراء البهو بحيرة كبيرة وأحواض الزهور
 37ومناظر الطبيعة والكون".

تم تحلية األساطين بزخارف نباتية ومنها أساطين تبدو وكأن  العمارنةوفى قصور تل 
كأنها جزوع  ةموأخرى سطوحها غير منتظ يجمال يلتف حولها فى شكل طبيعيالكروم 

أشجار بينما يتدلى من غيرها مخروطات على هيئة طيور البط، ومن األساطين النخيلية 
خيل وصناعة فنون الديكور نمظاهر حدائق العنب ومزارع ال)تقليد راجين البلح ع

 38.، قارن: مناظر مقبرة سن نفر: مقبرة الكروم بطيبة الغربية(والتصوير
ية التى كانت دى زخارف أوراق تيجان األساطين البروكانت قمة هذه الفنون تظهر ف

مع  يبداعإبراق وزجاج ملون لتتكامل فى منظور  قاشانين برصائع من ى وتزي  تحل  
 القاشانيصور الجدران: صور ومناظر األسماك وطيور الماء وكذلك ترصيع قراميد 

 39متناسقة.وان األبيض فى وحدات هندسية حوأفاريز زهور األق ةبألوانه المختلف
 وفى قصر رمسيس الثالث فى معبد مدينة هابو تم العثور على بقايا المثل الوحيد

: حيث  كان فناء وقاعة العرش ية لبهو أساطين بسقف مقبالمصريالمعروف فى العمارة 
متداد محور اى عليتكون سقفها من عقود متجاوره "بواكى" من وحدات الطوب اللبن 

من قصور  يقتباس هذا المظهر المعماراوب وربما تم القصر من الشمال إلى الجن
 40رمسيس الثانى فى طيبة وبر رمسيس.

فى سعة  البرديوقد أفادت األساطين المصنوعة من الخشب فى هيئة النخيل أو أغصان 
قطرها " وكانت تقوم على قواعد من الحجر الجيري يفراغ القاعات "البعد البصر

                                                 
36 H. Tirard, Life in Ancient Egypt, von: A. Erman, New York, 1971, p. 25 ff.; A. Lloyd, 

Ancient Egypt, Cambridge, 1984, p. 70-96; A. Lloyd, JEA, 19, 1933, p. 3-7. 
37 B. Kemp, MDOG, 113, 1981, p. 81-97; A. Weigall, Ancient Egyptian Works of Art, 

London, 1924, fig. 9. 
38 J. Pendlebury & H. Frankfort, Op. Cit., pl. 30; J. Pendlebury, Op. Cit., part III, pl. 62. 
39 J. Pendlebury, Op. Cit., pls. 72-76. 
40 A. Badawy, A History of Egyptian Architecture III, N.K., Los Angeles, 1968, p. 40-45. 
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مثل األبواب الخشبية تطلى بلون  ساطين أيضاً ضعف قطر األسطون عادة وكانت األ
 الجدران وما يفى أعال عن ألوان أفاريز الزهر والفاكهة اً تقانإو يقل روعةً  أحمر المع ال

المخروطات الفخارية )يتدلى منها أحياناً من أكاليل الزهور وأشكال الطيور المائية 
 Nacht).41والمنحوتات الجصية: منزل الوزير نخت 

" Mosaikة المصريازييك األرضيات "صور ولوحات األرضيات: الفسيفساء تبر موعي
متياز الفسيفساء الرومانية اختراع مصرى أصيل سبق بامن أهم فنون الديكور و

، قارن: فنون وصناعات الفسيفساء فى بالد Zeligفنون الزليج )سالمية زنطية واإليوالب
 رانت صور األرضيات صووك ؛42(فارس والعراق وآسيا الصغرى وبالد المغرب

يمثل بركة مستطيلة تغشاها  طبيعية تعكس مظاهر الطبيعة والكون المختلفة: فكان ما
 يينمو فيه النيلوفر ويعوم فيه السمك والبط وتنمو ف وجه تمثل الماءمخطوط هندسية مت
قصر أمنحوتب الثالث فى )وم من فوقها طيور الماء البرية ححوافيه النباتات ت

 43.(ملقاطه
بطبقة سميكة من الجبس ثم صورت عليها صور ولوحات  كسىوكانت األرضيات ت  

الرسمى بتل  أخناتونما تم العثور عليه فى قصر  اإلطالقإبداعية ومن أهمها على 
ممر تحليه صور أسرى مقيدين كان  ةرضية أروقة جوسق الحديقأ: فقد توسط العمارنة

نتصاره على أعدائه: اة وسحرية عن رمزي يذلك فى معان ىالملك يمشى عليها فيكن
بن فى الفرعون المنتصر "مثلما فعل الرئيس صدام حسين مع صور جورج بوش اال

: قصور االشوريين ومناظر الشرق األدنى القديمتراث  –قصور وفنادق بغداد!! 
تم تصوير حوض مستطيل وبركة  يالرمز يالزخرف طار"، وداخل هذا اإلالحروب

يرفرف فوقها  يالبرد ضف بها غياحات مائية تحوم فوقها طيور وتعامرة بأسماك ونبات
من باقات الزهر  إطاروتقفز فيها عجول فى صورة طبيعية مدهشة ويطوف بها  يبط بر

)وزرة( سافلة الجدران  يوكان يزين ويحل .ةبين قوائم تحمل صحافاً مألى باألطعم
فى تهيئة الطعام والشراب ويرشون األرض ويسرعن  يكنسون يظر خدم البالط الملكنم

بالقاهرة"، وتعتبر هذه اللوحات  المصري"بقايا صور األرضية نقلت إلى المتحف 
" فريدة ونادرة فى مجال فنون التصوير der Fussboden "موازييك األرضيات

 ي وتعبيرية بمضمون مدنالمصريصور ومناظر البيئة )والزخرفة فى مصر القديمة 
 44.(وديناميكي

                                                 
41 A. Lloyd, Op. Cit., p. 3 ff.; N. de G. Davies, The Tomb of Nakht at Thebes, New York, 

1918, p. 17 ff. 
ومييا  30ص  – 1977 –القيياهرة  –فنييون الشييرق األوسييط فييي العصييور اإلسييالمية  –نعمييت عييالم  42

 80ص  – 2006 –القياهرة  –الرمزيية الدينيية فيي الزخرفية اإلسيالمية  –بعدها؛ عبد الناصير ياسيين 
 وما بعدها.

43 S. Smith, Op. Cit., p. 290. 
44 F. Petrie, Tel el-Amarna, pls. II-IV; F.W. von Bissing, Der Fussboden aus dem Palaste des 

Königs Amenophis IV zu El-Hawata, im Museum zu Kairo, München, 1941, "zum Vergleich". 



 14دراسات في آثار الوطن العربي

 - 115 - 

تم العثور على ما  العمارنة" بتل Hat – Aton آتونقصر الجنوب "حات  وفى أطالل
إليها  يبصور نباتات شتى تأو يدل على تحلية أرضية "بهو الماء: سراى بحيرة النزهة"

كتملت اللوحة التشكيلية اتقفز فيها العجول و يوأحراش البرد يأسراب من البط البر
يتمتع بمناظر  أخناتونصر الشمال كان ففى ق ؛45بوجود أحواض الزهور وجزر المياه

الطيور والحيوان بينما فى قصر الجنوب يتمتع بمناظر الماء والزهور واألشجار بما 
من إحساس مرهف يصور مفاتن ومحاسن وجمال الطبيعة  آتونيتفق مع ترانيم وأنشودة 

ارة )العم "Landscapeمن خالل بانوراما فنون العمارة والتصوير وهندسة الحدائق "
 46نجاز هوسمان فى عمارة وبناء مدينة باريس(.إة تسبق المصريوالفنون 

 القاشانيشارة إلى فنون وصناعات وفى هذا السياق عن فنون العمارة الداخلية يجب اإل
والزجاج الملون فقد تم تزين وزخرفة الجدران واألعمدة واألساطين برصائع وقراميد 

وفصوص الزجاج بألوان  القاشانيت" من منحوتا –مخروطات  –قوالب  –"بالطات 
وان حوالزجاج فقد تم تزينها وتحليتها ونقشها بزهور األق القاشانيمختلفة: رصائع 

وصور طيور الماء واألسماك وتدلت من السقوف مخروطات الكروم وعناقيد العنب من 
 47لمعان.الاألزرق البراق ذو  القاشاني

شرق  ي: قصر رمسيس الثانى فPr – Ramses" روقنتي العمارنةمتازت قصور تل اقد ل
 يوالزجاج، فقد تم الكشف ف القاشانيالدلتا" بألوانها الزاهية البراقة ورصائعها من 

قاعاته  نبعض جدرا يعلى ما يدل على أنه كانت تحل "بر رمسيس"أطالل قصور 
 يعليها صور رائعة ألزهار وطيور ف ينومنصات صاالت العرش قراميد من القاشا

طالل قصر رمسيس الثالث بتل اليهودية أوفى  ؛48وزنوج آسيويينائل ونساء وأسرى خم
ثور على ما يدل على زخرفة األبواب الرئيسية بزخارف من عفى شرق الدلتا تم ال

وزجاج ملون على طراز الفسيفساء  قاشانيب الجبس المذهبة ومنها ما كان مرصعاً 
 49مهم ومالبسهم فى صدق وواقعية.مثلت ألوان أجسا آسيويينوسرى زنوج أويصور 

بر رمسيس" تم الكشف  – العمارنةوالرعامسة "تل  أخناتونوفى أطالل وبقايا عواصم 
ستعماله لهذه او المصريتدل على مهارة الفنان  يعن مصانع كبيرة للزجاج والقاشان

واللوحات  الصناعات والفنون الدقيقة والصغرى فى فنون الموزاييك والفسيفساء

                                                 
45 A. Weigall, Op. Cit., p. 171 ff; H. Frankfort, Op. Cit., pls. II-V; F. von Bissing, Op. Cit., 

1941. 
 –وما بعدها؛ د. سهير حيواس  38ص  – 1981 –القاهرة  –تاريخ تخطيط المدن  –محمد عبد هللا  46

 ؛2007طبعة  –القاهرة  –موسوعة القاهرة الخديوية: باريس الشرق 
B.J. Kemp, MDOG, 113, 1981, p. 90 ff. 
47 J.S. Pendlebury, Op. Cit., Part III, pls. 72-77; A. Badawy, Op. Cit., III, p. 40 ff. 
48 W. Hayes, Glazed Tiles from a Palace of Ramsses II at Kantir, MMA, Papers 3, New York, 

1937; M. Bietak, Op. Cit., p. 95 ff.; M. Hamza, ASAE, 30, 1930, p. 45 ff.; L. Habachi, ASAE, 

52, 1954, p. 443 ff. 
49 A. Badawy, Op. Cit., III, p. 40 ff. 
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 –رية وترك لنا أمثلة تطبيقية فى قصور هذه العواصم المتروبولية الجدا
باهرة القاعات  ... ... جميلة الشرفات األبيض صالكوزموبوليتانية المضيئة بالج

  Blue Faience Tiles – Glazed Tiles."50" سنالزوردية والفيروزية مثل الفايلا
عات العرش تعلوها ظلة أو سقيفة قا يمن األلباستر والمرمر ف ةوكانت المنصات المقام

قصر  ي، فف(آمونقارن: عرش توت عنخ ) يمن خشب مذهب تليق بالعرش الملك
 يبضع درجات وتحل اإليه يمنصة تؤدبقايا رمسيس الثالث بمدينة هابو تم الكشف عن 

 ين مقيدين وكان من وراء المنصة باب وهميونوبي آسيويينجوانبها صور أسرى 
ومحلى بكثير من الزخارف وعليه صورة الملك فى نقوش بارزة مزدوج مقوس أعاله 

وهو ستقبال رجال الدولة والبالط التمثله وكأنه يخرج من الباب إلى قاعة العرش الملكية 
 51الزجاج البراق!! جوسق مزين باألساطين النباتية تحليها رصائع يجالس ف

خرفية بغض النظر عن وبالنسبة ألطر األبواب والشبابيك كعناصر ووحدات فنية وز
 –" Composition"نشائى إلوا يقامة التصميم المعمارإصناعة و يف يالدور الوظيف

وان حالعنب وأزهار اللوتس واألق على شكل عناقيد قاشانيكانت تحلى بزخارف من 
الحياة الطويلة والقوة  يأسماك وطيور وعالمات ورموز هيروغليفية تعنوصور 
  52لفراعين مصر. نوالسلطا

عدا أطر األبواب والنوافذ  لقد كانت معظم القصور الملكية تبنى من الطوب اللبن فيما
وأعتابها واألساطين وقواعدها وعتبها ودعائم الجدران فقد كانت كلها من الحجر، ومما 

مدينة هابو" يتضح أنها ومجدول عثر عليه من شبابيك "قصر رمسيس الثالث بمعبد 
طرز وخراطيش ملكية وزخارف صقور ورموز تتخللها  يكانت من حجر رمل

 هيروغليفية وكانت أطر األبواب تزين بزخارف من الجبس مذهبة ومنها ما كان مرصعاً 
، Pr – Ramses: رقنتي يف يأطالل قصر رمسيس الثان)بألوان زاهية  قاشانيبزجاج و

 53.(تل اليهودية بشرق الدلتا يوقصر رمسيس الثالث ف
كان  العمارنةفى تل  يكانت تعلو الطريق الملك يالت يلتجلومن المعتقد أن شرفات ا

جدرانه صور ومناظر  يحل  يعتمد سقف الجوسق الخاص بها على أربعة أساطين وت  
يظن أن الملك كان يتجلى منهم على  ي "بلكون"أشجار وأزهار ومن نوافذ شرفة التجل
 54أتباعه ورعاياه أثناء مواكب الشرف.

شرق الدلتا "بر رمسيس" مسجل  يور عاصمة الرعامسة فوكانت مداخل وشرفات قص
مصحوبة  باللون األبيض على بطانة زرقاء يعليها ألقاب رمسيس الثانى بخط هيروغليف

                                                 
50 W. Hayes, Glazed Tiles; W. Hayes, The Scepter of Egypt II, p. 334 ff.; K. Kitchen, Ramses 

II: The Triumphant Pharaoh, London, 1996, p. 172 ff.; J. Pendlebury, Op. Cit., III, pls. 62 ff.; 

M. Bietak, Avaris and Piramesse, London, 1979, p. 15 ff. 
51 A. Badawy, Op. Cit., p. 45 ff.; A. Badawy, Le Dessin Architectural, pls. 8-24. 
52 W. Hölscher, Äg. Z., 67, p. 43 ff.; S. Smith, Op. Cit., p. 292 ff. 
53 R. Stadelmann, MDAIK, 29, 1973, p. 225-240. 
54 B.J. Kemp, The Window of Appearance at Tell el-Amarna, JEA, 62, 1976, p. 88-99. 
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تلوينها  يستخدم فانتصارات وحروب الفرعون اومناظر حية مستوحاة من بمشاهد 
حة الملكية التى واألصفر واألسود وقد تم توزيعها بين األجن ياألحمر واألزرق والبن

  55تسود فيها الزخارف الفنية واأللوان المبهجة.
يبلغ  يقصر رمسيس الثالث بمدينة هابو الت يما يوجد ف يومن أهم نوافذ وشرفات التجل

 ةالمجنح سن األرض نحو مترين ويعلوها صف من صالل من فوقه الشمعرتفاعها ا
رمسيس الثالث يقبض بإحدى يديه تتوج ألقاب الملك وأسمائه وتكتنفها صورتان تمثالن 

والمهرجانات  االحتفاالتسرى المهزومين، وكان الفرعون المنتصر فى على شعور األ
ويشاهد  االحتفاالتيطل على مواكب  يالدينية والمناسبات المختلفة يقف فى نافذة التجل

"الملك فى قصره كشمس  واستعراضاتفناء المعبد من مشاهد  يكان يؤدى ف ما
 ةافذة "العتب السفلى" معتمدة على ستة رءوس أسرى منحوتن" وتبرز أرضية الالصباح

وكأنه  فى الحجر وفى كل من يمينها ويسارها سبعة رءوس أخرى وبذلك يبدو الملك
ضافة إلى زخارف تشير إلى عليهم، باإل هنتصارايقف على أجساد أعدائه كناية عن 

" والكورنيش Kheker" الخكر رموز توحيد القطرين وعناصر متنوعة من عالمات
شرفة  يف يقارن: رمسيس الثانى وزوجته نفرتار)ونقوش مباريات الجند  المصري

 56.(معبد أبيدوس ييرية فو: مناظر تصيالتجل
بداع مظاهر وأمثلة كانت تزين دعائم الرفوف "الخشبية؟؟" فى خزانات وألن لإل

أو قواعد  البرديأحراش  يقفز ف" لوحات صغيرة تمثل عجوالً تيالمالبس "الجناح الملك
أن على  العمارنة، وتبلغ األبهة مداها عندما تدل أطالل مدينة تل ةتحمل صحاف األطعم

 ة ـى بنقوش دقيقحل  من الحجر كانت ت   ةزاود" فى قصر الشمال المصنوعـ"الم
 57.(المنحوتات الحجرية وفن الزخرفة)لبقر ووعول وظباء الصحراء 

 المصريقام الفنان  العمارنةطيبة وتل  يبالء فنشراف والوعلى جدران مقابر األ
مما  –الروف وبركها المائية  بتصوير المنازل وحدائقها ونوافذها وشرفاتها وبلكونات

بتكامل العناصر والوحدات المعمارية مع التشكيالت والتكوينات الفنية والزخرفية  ييوح
 .( Daviesأنظر الوحدة المعمارية الفنية:)

 
 كنيك وفنون الديكور فى مصر القديمة.الت

58
 

األثاث المنزلى وقانون العمارة الداخلية. -
59

 

                                                 
55 K. Kitchen, Op. Cit., p. 160 ff.; M. Bietak, Op. Cit., p. 65 ff.; M. Zick, Ramses – Palast: Bild 

der Wissenschaft, 1999, p. 102 ff. 
56 R. Stadelmann, MDAIK, 29, p. 230 ff.; A. Badway, Op. Cit., III, p. 30 ff., p. 50 ff. 
57 J. Pendlebury, Op. Cit., B. III, pls. 72 ff.; H. Frankfort, The Mural Painting of el-Amarnah, 

pls. II-IX. 
58 H. Evers, Staat aus Stein I, München, 1929, p. 40 ff.; A. Lucas, Ancient Egyptian Materials 

and Industries, London, 1970, p. 8 ff.; Th. Rehren, JEA, 83, 1997, p. 127 ff. 
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أن طبقات الشعب  يالرومان يتعود إلى العصر اليونان يتشهد مناظر الفسيفساء الت

حول مشدود فورة أو الحصير ضكانت تسكن فى أكواخ من أعواد النبات الم المصري
ه األكواخ ذوتعتبر ه ةأو فى شكل قب ن سقفه مقبياً قوائم من فروع الشجر ومنها ما كا

"أصالً معمارياً وفنياً" لألقبية والقباب من  ةفى شكل قب يذات السقوف المقبية أو الت
القديم، ولما  المصرياميك الحجر عبر عصور الحضارة والعمران دالطوب اللبن أو م

نشائياً إيزينون دعائم أكواخهم بالزهور والسعف مما كان أصالً ين المصريكان قدماء 
ويعلقونها  يجون الجواسق والظالت بأكاليل اللوتس والبردلألساطين النباتية وكانوا يتو

على الجدران مما أدى إلى ظهور فنون الزخرفة على جدران األبنية والبيوت وعلى 
الطيور وخاصة فى عصر الدولة أرضية القصور صوروا الخمائل التى تزخر بصنوف 

 60الحديثة.
خترع صناعة الزجاج منذ عصر الدولة ان هم أول من يالمصريمن الثابت أن قدماء 

 يعثر عليها بمدينة طيبة والت يالقديمة، هذا باإلضافة إلى بقايا أفران صناعة الزجاج الت
شر" كما عثر يرجع تاريخها إلى عصر الملك أمنحوتب الثانى "عصر األسرة الثامنة ع

وبر رمسيس على مصانع للزجاج وأخرى فى جنوب بحيرة وادى  العمارنةتل  يف
النطرون يرجع تاريخها إلى األسرة العشرين ولكن مصر لم تعرف صناعة ألواح النوافذ 
الزجاجية إال فى العصر الرومانى مما أدى إلى تطور فن وصناعة الفسيفساء الحجرية 

 يأشكال هندسة بديعة التكوين والتشكيل الزخرف يالجص ف يعصتر يالزجاج ف استخدامو
 61.يالجمال

 يالزخرفة بالفسيفساء "ف مصر والعراق طريقة يوقد عرفت الحضارات القديمة ف
العراق بنيت معابد من اللبن: معابد أوروك كانت جدرانها تزخرف بنوع من الفسيفساء 

سود واألحمر واألبيض باللون األ ةيتكون من صفوف من مخروطات فخارية ملون
الفن  يف Mosaicكما استخدمت الفسيفساء الحجرية طين الجدران"،  يومثبتة ف

 يبالفسيفساء وخاصة الفسيفساء الزجاجية ف يمتاز الفن البيزنطاو يوالرومان يغريقإلا
يا صوفيا" ثم طور المسلمون هذه الفنون "زخارف أ"زخارف زخرفة الجدران والقباب 

                                                                                                                                 
59 B. Trigger, Ancient Egypt: A Social History, Cambridge, 1998, p. 75 ff., p. 97 ff.; A. Erman, 

Op. Cit., p. 55 ff., p. 84 ff., p. 221 ff. 
60 A. Badawy, Le Dessin Architectural, pls. 8 ff.; A. Arnold, Building in Egypt, p. 23 ff., F. 

von Bissing, Op. Cit.; W. Petrie, Tell el Amarna, p. 14 ff.; W. Smith, Op. Cit., p. 280 ff.; C. 

Tietze, ZÄS, 112, 1985, p. 50-80. 
61 A. Lucas, Op. Cit., p. 38 ff., p. 60 ff.; W. Simpson, The Art and Architecture of Ancient 

Egypt, Harmondsworth, 1981, p. 45 ff. "By: Smith"; A. Erman, Op. Cit., p. 120 ff.; J. Vandier, 

Op. Cit., p. 135 ff.; Th. Rehren, Op. Cit., p. 134-140. 
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على  على موزاييك أرضياتوفى تل العمارنة تم العثور ؛62ة الصخرة"الفسيفساء بقب
هيئة وطراز الفسيفساء، وكلمة الفسيفساء المقصود بها فنياً الموضوعات الزخرفية 
المؤلفة من أجزاء صغيرة ومتعددة األلوان من الزجاج أو الحجر وتثبيتها إلى جانب 

ات الزخرفية هندسية أو نباتية كون هذه الموضوعتبعض فوق الجص أو األسمنت، وقد 
فن  "Technique"تكنيك  يأو رسوم كائنات حية أو صور طبيعية أو أسطورية، وف

وفي قصور الرعامسة  ؛الفسيفساء تكون تلك األجزاء الصغيرة مكعبات صغيرة ودقيقة
على طراز الفسيفساء تم العثور على زخارف من الجبس مذهبة ومنها ما كان مرصعاً 

صورة )ين من بالد كوش يونوب آسيويينويصور أسرى زجاج ملون و قاشانيب
 63.(ةالمصري اإلمبراطورية

ة صناعة المصريزجاجية الالمعة عرفت الصناعة ال ينسوبغض النظر عن عجائن الفا
الملون منذ عصر الملك زوسر وتطورت صناعتها وفنونها  القاشانيقراميد وألواح 

بر رمسيس العظيمة  ي" وفالعمارنة"تل  تونآعواصم مصر الكبرى: آخت  يوطرزها ف
صور رائعة لزهور وطيور  القاشانيلواح أ يشرق الدلتا، وكانت تحل ينتصارات فباال
إلى البذخ الفنى  رتشيالتي خمائل وأحراش وصور أسرى ونساء وحيوانات الصيد  يف

األلوان بعجائن زجاجية ذات  ةلألفاريز المطعم ةوسط الزخارف الوردية الشكل المكون
 64البهيجة زاهية الطابع والبرقشة اللونية.

التقدم  يون فن تزجيج األحجار منذ نهاية حضارات نقادة ثم نجحوا فالمصريوقد عرف 
خاصة فى تزجيج المركبات والوحدات  –بهذه العملية وأصبح لهم فيها شهرة وريادة 

صوانية تربط  والمكونة من مادة رملية" Faience" القاشانيسم االمعروفة تحت 
طى بطبقة زجاجية المعة ملونة وأجمل ألوان التزجيج هو غجزيئاتها مادة صمغية وت

ضافة إلى اللون األخضر وهما أكثر األلوان شيوعاً وبهجة للمزاج اللون األزرق باإل
 65.المصريوالحس 

 منظومة الديكور والعمارة الداخلية يويأتى األثاث المنزلى ورياش القصور والبيوت ف
لتتكامل عناصر ووحدات الفنون التشكيلة والتطبيقية وفنونها الدقيقة داخل دائرة الوظيفة 

عمق ومحاور الفراغ المعماري، وتشهد قطع األثاث  يالزخرفية الجمالية الترفيهية ف
مختلفة كانت  وخزانات فنون النجارة الخشبية وعلى رأسها صناديق يعلى مهارة فائقة ف

                                                 
وميا بعيدها؛ د. يحييى  340ص  – 2005طبعة عام  –القاهرة  –الفنون اإلسالمية  –د. سعاد ماهر  62

 وما بعدها؛ 27ص  – 2004 –الكويت  –ية والبيئة العمارة اإلسالم –وزيري 
B. Trigger, Op. Cit., p. 97 ff. 
63 K. Kitchen, Op. Cit., p. 170 ff.; M. Bietak, Op. Cit., p. 35 ff., p. 80 ff.; W. Hayes, The 

Scepter of Egypt II, p. 334 ff. 
64 A. Badawy, Op. Cit., III, p. 145 ff.; C. Aldred, New Kingdom Art in Ancient Egypt, London, 

1972, p. 18 ff.; H. Frankfort, The Mural Paintings of Amarneh, London, p. 53 ff.; E. Hornung, 

ZÄS, 97, 1971, p. 74 ff.; A. Lloyd, JEA, 19, p. 4 ff. 
65 A. Shorter, Everyday Life in Ancient Egypt, London, 1980, p. 148 ff. 
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وكان لبعضها قوائم  يوالمالبس وقطع اللعب واألوان يتجميل والحلتحفظ فيها أدوات ال
ومن األثاث ما كان يرصع  ةتحليه رموز هيروغليفي من العاج واألبنوس ومنها ما

تحليها زخارف هندسية محفورة ومنها ما كان يصفح  قاشانيبرصائع رشيقة من عاج و
الخشب أو المرمر  مناضد من بصفائح الذهب تحليه رسوم بارزة ومن أثاث البيوت أيضاً 

قارن: أثاث الملكة حتب حرس من عصر الدولة ) Schist الشستأو حجر  المصري
 66.(القديمة

ملك  أخناتونج أجمل أنواع األثاث: أهدى نتوفى الدولة الحديثة كانت المصانع الملكية ت
أو  وأرائك وصناديق مصفحة بالذهب يبابل كثيراً من قطع األثاث منها أسرة وكراس

 يباألشكال والزخارف التقليدية الت آمونحتفظ كثير من أثاث توت عنخ اوقد  ؛الفضة
العرش الذهبى: فضة )ة قة العريالمصريارس وأساليب الفن والصناعة دإلى م رتشي

 67.(وزجاج ملون ولوحات تشكيلية قاشانيوعقيق و
وفخامة عن أثاث يقل روعة  وكان األثاث فى منازل الطبقة الراقية األرستقراطية ال

وثالثين قطعة  ني" فى دير المدينة عن إثنKhaa"خع  قبر فيالقصور الملكية، فقد ك شف 
يطاليا، وأغلبها ملون إب نن فى متحف توريتؤلف مجموعة هامة من األثاث محفوظة اآل

والزجاج  ياألبنوس والعاج وصفائح الذهب والرصائع من القاشان يبألوان تحاك
 طراز أثاث  يزانات يحاكـوأكثرها مقاعد وصناديق وخ واألحجار الكريمة
 68.(قارن: أثاث تويا ويويا من عصر أمنحوتب الثالث)األمراء والنبالء 

 يوالستائر من الحصير ذ ةوقد لعبت الطنافس والمفروشات والمنسوجات الملون
 يعكس حب الطبيعة يديكور المنزل الذ يالزخارف المختلفة وبألوان رشيقة دورها ف

رع من  يقارن: مناظر مقبرة حس)ة وثقافة العصر المصريومظاهرها وصور الحياة 
 69.(رع من عصر الدولة الحديثة يعصر الدولة القديمة، ومناظر مقبرة مر

كانت من أشكال  –الفخارية  يعن األوان ناهيك - "التحف والقطع المنزلية!!" يأما األوان
ردواز" والديوريت لمرمر والشست "اإلشتى ومن أنواع مختلفة من الحجر، منها ا

وتحفظ  ةوكان يقدم فيها الخبز والفاكهة واألطعم يوالصخر البللور روالبازلت والبورفي
فيها الحبوب والعطور وأصناف متباينة من الشراب، وتمتاز جميعها بدقة الصنع وجمال 

الطبقة الوسطى  أشكالها، ولم تكن قاصرة على بيوت النخبة واألثرياء وإنما كان ألفراد
التقنية )النحاسية  األوانيوكذلك  المصريكان من المرمر  نصيب وافر منها وخاصة ما

 70.(ةالمصريوالصناعة 

                                                 
66 S. Smith, Op. Cit., p. 90 ff.; W. Petrie, Egyptian Architecture, p. 16 ff. 
67 P. Fox, Tutankhamun's Treasure, pls. 9-12, pl. 60. 
68 H.S. Baker, Furniture in the Ancient World, p. 114 ff.; W. Petrie, Social Life in Ancient 

Egypt, Londers, 1923. 
69 A. Erman, Op. Cit., p. 220 ff. 
70 G. Steindorff, Die Kunst der Ägypter, Leipzig, p. 282 ff., p. 299 ff.; A. Lucas, Op. Cit., p. 63 

ff. 
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ودير المدينة أنها عرفت أيضاً الصور  العمارنةوتدل بقايا المنازل والبيوت فى تل 
ر ومناظر الزخرفية والرسوم الهندسية على شاكلة القصور الملكية مثل أفاريز الزهو

 71.ةمن الخشب وكذلك األساطين الملون إطارواألحراش البرية داخل  البردي

                                                 
71 B.J. Kemp, Wall-paintings from the Workmen's Village at El-Amarna, JEA, 65, 1979, p. 47 

ff.; B. Bruyére, Dier el-Madineh, Kairo, 1939, p. 17 ff.; A. Badawy, Op. Cit., III, p. 160 ff. 
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 اللوحات الجدارية التخطيط المعماري لقصور دير البالص وبقايا
 P. Lacovara نقال عن:
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 الجداريةوالمناظر وبقايا اللوحات  ملقاطةالتخطيط المعماري لقصور 
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 موزاييك األرضيات من قصور تل العمارنة
 A. Ermanنقال عن: 
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 -تحليل وقراءة بحثية:
مصر القديمة فنون جنائزية دينية  يف اإلطالقن فنون التصوير والزخرفة لم تكن على إ

فقد دلت  ثريةورغم قلة األدلة والبراهين األ المصريالالهوت  إطار يملكية بطريركية ف
ستخدم أيضاً ا المصريأن الفنان  على الشواهد والقرائن الكتابية والمعمارية والفنية:
سياق  يوف يالترفيه يالمفهوم المدن إطارفنون التصوير والزخرفة وفروعهما فى 

خدمة  يفنون الديكور وهندسة العمارة الداخلية ف) يوالعمران يوالتقن يالتطور الحضار
عمارة القصور والمنازل وخاصة فى  يوتنسيق الوحدات الفنية ف الوظائف الجمالية

 72.(النوبة وغرب آسيا يف اإلمبراطوريةعصر الدولة الحديثة: عصر 
 وفى ضوء وأبعاد نظرية ومعادالت هندسة العمارة الداخلية غطت المناظر التصويرية 

 ييم المعمارحسب التصم" الجدران والسقوف واألعمدة النباتية Fresco و"فن الفرسك
ة" من أهم الموضوعات المصرياظر الطبيعية والريفية "البيئة نواإلنشائى وأصبحت الم
مما جعل هذه الصور واللوحات الجدارية "فن التابلوه"  المصريالمفضلة لدى الفنان 

وطرز العمارة ومدارس  ييعكس التطور الهندس يوتشكيل زخرف يح يتجسيد فن
وبر  العمارنةواصم مصر الكبرى فى طيبة وتل ع يوخاصة ف يالعمران الحضر

ختفت مناظر المعبودات وصورها من مناظر ولوحات ديكور القصور )ارمسيس 
: معبود المرح واللهو على جدران Besوالمنازل بغض النظر عن صورة المعبود بس 

 73.(العمارنةبعض منازل دير المدينة وخاصة بعد ظهور الهياكل المنزلية منذ عصر 
وريادة تقنية  يحضارنجاز إتفوق و المصريهندسة العمارة الداخلية حقق الفنان وفى 

فوق  Tempraة: تكنيك التمبرا المصريفى فنون موازييك األرضيات "الفسيفساء 
الالمع والزجاج الملون "قراميد وبالطات  القاشانيطبقات المالط والجص" وفى فنون 

لعناصر  رائع يتطبيق استخداماد وفصوص ورصائع الزجاج" وكذلك أج القاشاني
والمنحوتات الحجرية والجصية والشرائط واألفاريز  ةالمخروطات الفخارية الملون

ستعمل النقوش الهيروغليفية وتيجان اوستائر الفاينس "شرائط الحصير الملون" و ةالملون
الية األعمدة النباتية ضمن الوحدات المعمارية فى خدمة فنون الديكور والوظيفة الجم

 ".ةبهة والفخامالترفيهية "مجتمع األ
وطيبة  العمارنةوتعتبر مناظر ورسوم القصور والمنازل على جدران أشراف ونبالء تل 

ثرية والمادية لدراسة فنون الديكور والعمارة الداخلية، لقد من أهم الوثائق والمصادر األ
على  المصري"يوتوبيا  ية وثقافيةنوصورة ذه يالقديم يبحث عن عالم مثال المصريكان 

آدب مولعل مناظر الوالئم وال ؛ضفاف النيل" تعكس وتشير إلى مفاهيم الحياة والكون
" والتى ظهرت  Bw Nfrومناظر الحفالت الموسيقية وصور الصيد والقنص "مناظر

                                                 
72 M. Bietak, Minoan Wallpaintings unearthed at Avaris, Egyptian Archaeology, 2, 1992, p. 26 

ff.; S. Smith, Op. Cit., p. 280 ff.; J. Pendlebury, Op. Cit., pls. 72 ff. 
73 J. Kemp, The City of El-Amarna, World Archaeology, 9, 1977, p. 123 ff.; A. Wilson, Egypt 

through the New Kingdom, Chicago, 1960; L. Borchardt, Op. Cit., Berlin, 1980. 
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 يالحضارية والعمرانية والتطور الحرف يبكثرة فى عصر الدولة الحديثة تحقق المعان
، آمونن ققارن: مناظر مقابر )مصر القديمة  يية والتكنولوجيا الصناعية فوالثقافة الفكر
 74.(مننا، رخميرع

وثورة  والنيو آرت وفنون الحداثة والباروك والروكوكوطرز وبغض النظر عن فنون 
زالت فنون وعمارة مصر القديمة تقدم للعالم حلول  ما ،والجرافيتي Graphicالجرافيك 

وهندسية واقعية وبيئية وعملية بعيداً عن عمارة األلمونيوم  فنية وزخرفية ومعمارية
العمارة الذكية المدمرة فى )واأللياف الصناعية وعمارة البالستيك واألبراج الحديدية 

 .(عصر العولمة

                                                 
74 N. de G. Davies, The Tomb of Ken-Amun at Thebes, New York, 1930; 

زل علييى جييدران مقييابر عصيير الدوليية المنيياظر التصييويرية للقصييور والمنييا –د. خالييد شييوقي البسيييوني 
 348ص  – 2010 –طرابلس: ليبييا  –المؤتمر الثالث عشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب  –الحديثة 

 وما بعدها.
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Painting and decorative arts in the architecture of 

palaces and houses in Ancient Egypt 
 

 

Dr. Khaled Shaouky el-Bassyouny 

Assistant Professor of Egyptology - Faculty of Tourism and Hotels - 

Ismailia - Suez Canal University. 

 

Problematic issue of the research: 
Ancient Egypt has known the arts of painting which appeared on 

the walls of the temples and tombs in the areas of Saqqara, Abu Sir, 

Beni Hassan, Tel el-Amarna, Abydos and Thebes. These arts with 

their fine and leading examples have played important religious as 

well as funeral roles both topic and function wise despite the 

emergence of views of daily life within these arts' subjects that 

served funerary and religious rites and rituals. 

There has always remained a query on the Egyptian artist's 

knowledge, use and application of the civilian arts of painting "the 

arts of decoration" in light of the lack and weakness of both the 

artistic and archaeological evidences in respect with their 

functional, aesthetic and recreational perspectives in the building of 

palaces and houses in Ancient Egypt. 

 

Methodology and objectives of the research: 
The architectural and artistic residue, which date back to the era of 

the New Kingdom in the major capitals of Egypt of Thebes, Tel el-

Amarna and the city of Ramses (Pr-Ramses) – despite their scarcity 

and rarity - give us both artistic and archaeological evidences of the 

Egyptian artist's use of the arts of urban painting (decoration - 

interior architecture) both decoratively and aesthetically regardless 

of the schools and theories of art history (Art for society - art for 

art's sake). The study and monitoring of the art of painting and 

decor in the palaces and houses of Ancient Egypt, especially in the 

age of the New Kingdom (the age of Egyptian empire in the 
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Ancient Near East - culture and urbanism of the civil society in the 

major capitals of Egypt) opens a new area of interest which 

remained closed and ambiguous on the issue of painting in Ancient 

Egypt, especially in the field of decoration and ornamentation apart 

from funerary and religious interpretations. The theory of funerary 

arts and the painting industry in Ancient Egypt in both religious and 

theological context of Pharaonic melodrama has fallen!!! 
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 من فنون الديكور في منازل وقصر مدينة "كاهون"
 W.F. Petrie نقالً عن:
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 ملقاطةر وفي قصارية واللوحات الجدمن فنون الديكور 
 W. Smith نقالً عن:

 



 14دراسات في آثار الوطن العربي

 - 131 - 

 

 ملقاطةر وفي قصواللوحات الجدارية من فنون الديكور 
 W. Smith نقالً عن:
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 ملقاطةر وفي قصومناظر السقف التصويرية من فنون الديكور 
 W. Smith نقالً عن:
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 ملقاطةر وفي قصومناظر السقف التصويرية من فنون الديكور 
 A. Badawy الً عن:نق -لوحة تخيلية 
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 ملقاطة وقصور ومنازل ر وفي قصومناظر وعمارة السقف من فنون الديكور 
 W. Smith نقالً عن: -تل العمارنة 
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 قصور العمارنة الرسمية –من فنون وموزاييك األرضيات )الفسيفساء المصرية( 
 Bissing, Petrie نقالً عن:

 



 14دراسات في آثار الوطن العربي

 - 136 - 

 

 الحريم الشمالي بالعمارنة –رية( فنون وموزاييك األرضيات )الفسيفساء المص
 Pendlebury نقالً عن:
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القصر الشمالي  –فنون الديكور والجداريات التصويرية )مناظر من الطبيعة( 
 Pendlebury, Frankfort نقالً عن: - : القاعة الخضراءبالعمارنة
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القصر الشمالي  –فنون الديكور والجداريات التصويرية )مناظر من الطبيعة( 
 Pendlebury, Frankfort نقالً عن: -العمارنة: القاعة الخضراء ب
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 لوحة تصويرية من القصر الشمالي بالعمارنة
 W. Smith نقالً عن:

 



 14دراسات في آثار الوطن العربي

 - 140 - 

 

 –فنون الديكور والجداريات التصويرية )مناظر من الطبيعة( التخطيط المعماري و
 Pendlebury نقالً عن: -القصر الرسمي بالعمارنة 
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مناظر من الطبيعة(  -والجداريات التصويرية )أميرات البيت الملكي فنون الديكور 
 Pendlebury نقالً عن: -القصر الرسمي بالعمارنة  –
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قصر رمسيس  – من فنون الديكور )الفسيفساء والبالطات الملونة: القاشاني الالمع(
 Hölscher, Badawy, Hayes نقالً عن: -الثالث بمدينة هابو 
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بمعبد مدينة  –ساطين وفنون العمارة الداخلية في قصر رمسيس الثالث األعمدة واأل
 Hölscher نقالً عن: -هابو: عمارة العقود والبوائك 
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 بمعبد مدينة هابو –فنون العمارة الداخلية في قصور رمسيس الثالث 
 Hölscher نقالً عن:
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 بوبمعبد مدينة ها –فنون العمارة الداخلية في قصور رمسيس الثالث 
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 بمعبد مدينة هابو –فنون وديكور نافذة التجلي في قصور رمسيس الثالث 
 Hölscher, Shoukry نقالً عن:
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في منازل علية القوم  الشبابيك( –)األبواب  العمارة الداخلية –من ديكور المنازل 
 A. Badawy نقالً عن: -لوحة تخيلية  - بطيبة وتل العمارنة
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 مارة الداخلية في منازل علية القوم بدير المدينة وتل العمارنةالع –من ديكور المنازل 
 A. Badawy, W. Smith, Kemp نقالً عن:
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لوحة جدارية من قصور بر رمسيس )تأثيرات أيجية وإغريقية وفنون الديكور في 
 M. Bietak نقالً عن: -ديناميكية وحركة المناظر(  –مصر 
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ث منزلي وفلسفة العمارة الداخلية في وأواني وأثا"فاينس" زخارف وقاشاني 
 W. Smith نقالً عن: -قصور ومنازل مصر القديمة 

 


