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 التنهيد 

ٌتناول البحث تماثٌل األطفال فى مصر القدٌمة منذ عصر األسرات المبكرة حتى 

نهاٌة الدولة الحدٌثة مع عرض أللعاب الطفل المصرى القدٌم وذلك من خالل عدة 

 :فصول كما سٌرد تفصٌلها على النحو التالى  

سواء فى  ألطفالالتى ظهر بها االعامة ٌختص بعرض للخصابص   :الفصل األول

 الهدؾ من التماثٌل أو فى المناظر والتى أٌجملت فى ثالث خصابص  ، كما تناول

 . سواء فى العصر المبكر أو ما ٌلٌه تلك التماثٌل نحت

والتى سرات المبكرة تماثٌل األطفال فى عصر األعرض ختص بٌ : الفصل الثانى 

 . ها م تحمل طفلأللجالسة أو واقفة أو تماثٌل  تنوعت أوضاعها ما بٌن تماثٌل

 ضمن قد كثر ظهوره طفال فى الدولة القدٌمة و ناول تماثٌل األٌت:  الفصل الثالث 

، حٌث احتوت على تمثال األب واألم و  و التماثٌل األسرٌةأالمجموعة تماثٌل 

 .طفلهما أو أطفالهم 

 وا األطفال فى الدولة الوسطى تناول التماثٌل التى ظهرت بهٌ : الفصل الرابع 

 .نسبٌا  عددها قلٌال تمٌزت بؤن

وبعض تماثٌل األطفال فى الدولة الحدٌثة خصابص  يقوم بعرض:  الفصل الخامس 

 .األمثلة علٌها 

 ، مع عرضألعاب أطفال المصرٌٌن القدماء عرض ختص بٌ:  الفصل السادس 

 .األطفال أثناء اللعب ى جدران المقابر والتى تبٌنالمناظر المنقوشة عل
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 خ ـِملـّاٌ
أسدى المصرٌٌن القدماء ألطفالهم اهتماما خاصا منذ أقدم العصور ، وعملوا 

جتماعٌة اسبة بقدر ما تسمح به أوضاعهم األمخلصٌن على تهٌبة كل الظروؾ المن

لتنشبتهم تنشبة سلٌمة ، اعتقادا منهم بؤن فى األطفال روحا ربانٌة و طهارة مالبكٌة 

. ة من ألعابهم وتصرفاتهم العفوٌة ، دعتهم الى استخالص الفؤل والطٌر
1
 

والحنان فى  ةوالعناٌ ةن الرعاٌكبر الحظ مأ فى مصر القدٌمة طفالكان لألوذلك 

 ةالجهد لتنشبتهم النشؤ ؼاٌةذالن بوٌن ٌبعٌن األأ ةا قرفقد كانو ة ،سر متماسكأ لظ

ستقى ول ففٌه ٌتعلم الطفل وٌومٌدانها األ ةلبٌت هو مهد التربٌوكان ا ، ةالسلٌم

ثر فى تكوٌن نفسٌته كبر األأوتماسكها  رةسستقرار األولى حٌث كان لألره األٌمعا

طفالهما ؤوالدٌن بوتدلنا الرسوم والتماثٌل عن مدى تعلق ال،  تكوٌنا صحٌحا

.والحب ٌةاحاطتها بالرعاو
 2

 

ولى األ ةعوامه الثالثأة ولى فكانت تحتضنه طٌلم ترعى طفلها فى سنتٌه األكانت األ

ذا استطاع وا حملتهواذا خرجت به  و كتفهاأوتحمله على خاصرتها  هنبقده بجاتر

لمناظر تفظت احا ،و قدالخروج ةأجلسته معها فى محف وبٌدها أ الطفل المشى امسكته

مع أطفالها  تمثل األم كثٌرة بؤوضاع ةوالتماثٌل المصرٌه الصؽٌر
3
. 

با ؼلٌظا ٌتباعد ألم ٌكن لمصرى امرأته فى الحدب على صؽاره وب اشارك األكما 

بنت وصورت ال هعلى رأسبنه أو أه فصورته المناظر ٌضع ٌده فى ٌد عن أطفال

وٌرفعن وصورت اخناتون ٌجلس بناته على حجره  ،بٌها أتستند بٌدٌها على كتؾ 

. بٌن ٌدٌه لٌقبلهن
 4

 

سرٌة على أكمل وجه من خالل التماثٌل استطاع الفنان تصوٌر العالقات األولقد 

سرٌة والتى صورت األب مع زوجته التماثٌل األ لمعروفة بتماثٌل المجموعة أوا

ن ٌظهروا علٌها أ ٌجبالتى وابنابه والتى حرص فٌها المثال على القواعد العامة 

 . ةالثانٌ ةفى دوامه فى الحٌا ةسرى والرؼبألالترابط اعلى كد أمام المجتمع وأ

بؤطفالهم ، تشكٌل تماثٌل لهم من مواد  فقد كان من صور اهتمام المصرٌٌن القدماء

.مختلفة طوال العصور التارٌخٌة 
5
 

                                                           
1
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 لفصل األولا

 اٌَّبد اٌؼبِخ ٌٍطفٌٛخ 
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 طفبي فٖبئٔ رّبصيً ٕٚٛه األ

  Hrd عبر المصرى القدٌم عن كملة طفل بـ
6

تمٌزت تماثٌل ، وقد 

سرات األبثالث خصابص ظهرت منذ عصر   ةمعا ةطفال وصورهم بصفاأل

 . ةالقدٌم ةستمرت حتى أواخر العصور التارٌخٌوا ةالمبكر

 :ؽيبْفٝ أغٍت األ حطفبي ػواظٙٛه األ : أولها

حٌان وٌتساوى ؼلب األأى ف ةالمصرٌون فى صورهم وتماثٌلهم عراطفال ٌظهر األ 

و تذكر سنا أالصور والتماثٌل وال تلتزم  ةامبناء العو أبناء الملوك منهم أفى ذلك  

أ مناظر المصورة بالرضٌع فتصوره عارٌا فى نما تبدإو ،هذا ةدد لعرى الطفولمح

وفٌهم بنٌن وبنات  ةخوألامن  ةحٌانا  بٌن الستأع  و مع مرضعته كما تجمأمه أحجر 

خرهم آولهم وأعتبار لفارق السن الذى ٌفصل بٌن جمٌعا دون ا ةفتظهرهم عرا

ى مجموعات التماثٌل التى ل فوالذى ال ٌقل بحال عن الست سنوات وهكذا الحا

  .كثر من طفل لهما أبوٌن و تجمع األ

فى هذه العصور كانوا  طفالن األأن ذلك ٌعبر عن الواقع وأواعتقد البعض 

ن ن هذا الرأى قد جانبه الصواب ألأدون حرج ولكن ٌبدو  ةٌخرجون عرا

و مالبس  ةتحدثت  عن لفابؾ الطفول ةعصور مختلفالنصوص المصرٌه ومن 

 ةعصر األسر ن الفنان قد التزم بهذا التقلٌد الفنى الذى بدأ منذأطفال، وٌبدو ألا

ا حافظ الفنان فى وربم ةأو واقف ةسواء كانت جالس ةطفال العارٌاألولى فى تماثٌل األ

 ةبٌر عن فكرمنه فى التع ةعلى عرى األطفال عن عمد ورؼب ةعصوره المتعاقب

رداوا التعبٌر بالعرى عن أربما  و ، السن ةثٌد على حدابوجه عام والتؤك ةالطفول

. ةوسذاج ةبوان فٌها من براءبوجع عام وما ٌتصوره األ ةالطفول ةبساط
1
 

 : مرٌن أمام أوبهذا نكون 

ال تقل عن الست سنوات  وذلك  ةولفتره طوٌل ةمنذ الوالد ةعتقاد بعرى الطفولاما األ

فترض نن  أما أصورهم جمٌعا ولون والرسامون فى عاعتمادا على ما اعتاده المثا

اضه مثل ؼرأسبابه وأنه كانت له أمر واأل ةلم ٌتفق و حقٌق ةطفال عران تمثٌل األأ

.على وجه العموم  ةفى التعبٌر عن فكرة الطفول ةو الرؼبأالتقٌد بتقلٌد فنى قدٌم 
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 ةبؤنه فى الدول : عقبالذى  رمانأعلى علته ، عدا  ةولوٌؤخذ الباحثون بعرى الطف

ول بان طفولتهم األأحٌان ٌخرجون األ كان الصبٌان واثبات فى كثٌر من ةالقدٌم

 ةسر الراقٌطفال األأالوسطى فلم ٌعد  ةهذا منذ الدول متجردٌن تماما ثم تبدل

من هذا الشؤن   ةراء المتعلقه بمقتضٌات اللٌاقرون عراه بتاتا حٌث كانت األٌصو

نه ٌوجد من صور الدوله الحدٌثه أه اال ه كثٌر من الصواب وال ٌجرحوهذه الرأى فٌ

ى البنٌن نفسها ولٌس الدوله الوسطى فحسً ما  استمر ٌحافظ على تصوٌر عر

.مراء البٌت المالك طفال من العابالت الراقٌه ولألوالبنات أل
8
 

وله فى ن ٌؤخذ بالرأى الثانى  واعتبار عرى الطفأ: عبد العزٌز صالح / ى دأور

حواله وحتى كل أقل ال ٌلتزم الحقٌقه فى كل و على األأدٌا الصور والتماثٌل تقلٌ

 .عصوره 

مل تبرٌره ومن ذلك ما ٌصورهم ما ٌحت ةطفال العراقد ٌكون فى بعض مناظر األ

ذاك معتمد نن ٌكون  تخففهم من الثٌاب حٌأاذ ٌحتمل  ةالجماعٌ ةبهم الرٌاضٌلعاأفى 

ك داخل لو ٌكون لعبهم ذأ ةطبٌعكثر استمتاعا بالأكثر تحررا فى اللعب وألٌكونوا 

وجود نصوص : ٌإٌد الرأى البٌوت وفى جو عابلى وحٌنبذ ٌخفؾ الحرج نوعا ما و

طفال  ومالبس األ  ةلفابؾ الطفولتتحدث عن  ةالوسطى والعصور المتؤخر ةمن الدول

تدثٌره بدثار  حمه وٌرجأاحدهما لطفل مصور مع  ةالحدٌث ةلٌن من الدولثثم وجود م

مع  ةطفال والناضجٌن منهم خاصتفاق العرى الكامل لألأثانٌا التشكك فى ،  سمٌك 

عن  ةرتداء قراب العوراوسبقهم فى  ةصرٌون من توخى الحشمما درج علٌه الم

. سابر شعوب العالم
10
 

ٌضع  اتمام ةطفال عراانٌن المصرٌٌن على تصوٌر معظم األفبٌنما جرى أؼلب الفن

سمٌكه على صدؼه تحدثت مصادر دل جدٌله شعر ٌده على فمه وتنس ةكل منهم سباب

أخرى عن مالبس األطفال كما صورت بعضهم ٌقفون بجانب آبابهم  ةقدٌم ةمصرٌ

فى انتصابه ثابته تدل على بلوؼهم سنا ال ٌجهلون معها خطؤ كشؾ عوراتهم دون 

حرج وخطؤ وضع أصابعهم على أفواههم كؤنما ٌطلبون الرضاعه أوٌبؽون 

.الطعام
11
 

بٌن هاتٌن الظاهرتٌن المتقابلتٌن نرى من جانبنا تفسٌر ما جرى علٌه معظم وفٌما 

م من احتمال مخالفته ؼوتمثٌله على الر ةورى عرى الطفولالفنانٌن القدماء من تص

أسباب ومن هذه األسباب أن ٌكونوا قد ورثوا تصوٌر هذا الوضع عما  ةللواقع بعد

                                                           
8
 30عبد العزٌز صالح ، المرجع السابق ، ص  
10
  31المرجع نفسه ، ص  
 101صــ 1811للكتب ،  ، الهٌبة المصرٌة العامة ا القدٌمةفى عصوره ةالمصرٌ ةاالسرعبد العزٌز صالح  11
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عتبروه تقلٌدا اٌه وعتادوا علأدوه ، ثم ره وقلسبقهم من عصور ما قبل التارٌخ المبك

 ةن حداثتعبر ع ةفنٌ ةٌكونوا قد تقبلوه باعتباره وسٌل و أنأتباع ، فنٌا واجب األ

هار ظإ ةوتعوض فى الوقت ذاته عن صعوب بوجه عام ةحٌاه الطفول ةالسن وبساط

آلباء وٌتماثل بعض هذا الى حد ما  مع ما الزال بعض ا،  ةفعلٌ ةطفال بدقتقاطٌع األ

 ةالرضاعواألمهات ٌجٌزونه فى العصر الحاضر من تصوٌر الطفل فى مرحله 

بٌنما هم ٌدثرونه فى ؼٌر لحظه التصوٌر بما قد ٌنوء  ، مهأوالحبو عارٌا كما ولدته 

حٌاته وما فٌها  ةوذلك عن رؼبه منهم فى تسجٌل بساطبحمله من اللفابؾ والمالبس 

عتقاد بؤنه فضال عن األ ةوطراو ةسمه من لٌونجوما ٌتخٌلونه فى  ةوسذاج ةمن براء

.ظهار عورته فى صور ٌراها الصؽار أو الكبارإما من حرج علٌهم فى 
 12

 

 :اٌْؼو ػٍٝ اٌغبٔت  خفٍٖ خاٌضبٔي خاٌقبٕي 

ولم ٌلتزم بالواقع فالفنان قد جعلها  ةؼراض فنٌتصوٌرها تخضع أل ةطرٌق توكان

با ما ٌمثلها لكل منهم صبٌه وللبالؽٌن وؼالللطفل الذى ولد لتوه وللطفل الرضٌع ولل

 ةلى هٌبطلٌقا أو ٌجدل ع ةوقد ٌنساب شعر الجدٌل ةتتخذ اشكاال مختلف ةسمٌك ةجزل

اذ  عرضٌع ال ٌمكن أن ٌنطبق على الواقللطفل الولٌد وال ة، وتصوٌر الجدٌل ةالضفٌر

لٌست و ةأنها صناعٌالرضٌع تتدلى من ؼطاء رأسه السمٌك أى  ةن جدلٌأٌتضح 

تتطلب شٌبا من التفصٌل فهى تنسدل عادة على الجانب  ةجدلٌوهذه ال،  طبٌعٌة

ظر المصورة اذا ما تجه الطفل األٌمن للرأس فى التماثٌل ، وتكون كذلك فى المنا

له على  ن ٌجلعهاأٌكن الناقش أو الرسام ٌتردد فى  ره فلماتجه ٌسأما اذا أ،  هنٌٌم

ا فهى الوسطى ما ٌمٌزه ةطفال فى الدولابل األن لجدأجانب رأسه األٌسر ، على 

 ةتبرز كذلك من أعلى الرأس على هٌبنما قد إتلتزم هذٌن الوضعٌن فحسب و

 ةن القدٌممن الدولتٌ ةمثلأ ةخٌراأل ةون من خلؾ الرأس ولهذه الحال، وقد تك ةالخصل

من  طفال أصلثٌل جدابل األان ٌكون لتمأالمحتمل ومن  ، ةولكنها قلٌل ةوالحدٌث

لشعر ، من ا ةكانت تزود بخصل ةالمصرٌ ةن صور الطفل فى الكتابإو ةقع خاصالوا

.طفل  ةفى العصور المتؤخرة ٌحل محل كلم صبحأذاتها  ةكما أن رسم الخصل
 13

 

أم  ةٌحملون هذه الخصل ةاذا كان جمٌع األطفال فى سن معٌنوال نستطٌع الحكم بما 

 ةورٌث كما ٌبدوا لنا من صور الدولا الامتٌاز ٌحمله ةأنها كانت فى األصل شار

فقد ظل الملك ولٌس من المعروؾ مقدار الزمن الذى كان ٌحتفظ بها فٌه  ةالقدٌم

كما  ،  حٌاته ةشعره حتى نهاٌ ةمحتفظا بخصل(  ةالسادس ةاألسر)الشاب مرنرع 

ومنذ حتى تتقدم بهم السن  ةالحدٌث ةظ بها أبناء الملوك فى عصر الدولكان ٌحتف

                                                           
 101صــا القدٌمة ، المرجع السابق ، فى عصوره ةالمصرٌ ةاالسر، عزٌز صالح عبد ال 12
13
 36عبد العزٌز صالح، التربٌة والتعلٌم فى مصر القدٌمة ، كلٌة األداب ، ص  
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على األمراء واألمٌرات الملكٌات  ةٌبدو انها صارت قاصر ةالحدٌث ةالدول عصر

التارٌخ  ةحتى نهاٌ ةٌحملون هذه الشار -ةأطفال اآلله مقلدٌن فى ذلك –الذٌن كانوا 

ناظر بما ٌشبه الشرٌط العرٌض تستبدل فى الم ةن كانت هذه الجدٌلإو،  المصرى

ةمختلف ةشكال خاصأفى 
14
. 

 :ؽيبٔب ٔؾٛ اٌفُ أٚ اٌيَوٜ أاٌيل اٌيّٕٝ  خٚ٘ٝ عؼً ٍجبث خبٌضاٌض خاٌقبٕي

مص ة على الفم الى عملٌ ةالسباب ةخاصحد أصابع الٌدٌن وبوٌشٌر وضع الطفل أل

ا الطفل عشوابٌا فى ٌقوم به ةوؼٌر موجه ةعادٌ ةسلوكٌ ةاألصابع وهى ظاهر

حٌان ألالشباب فى بعض ا ةمرحل ةتى بداٌوقد تستمر ح ةالمبكر ةمراحل الطفول

ولذا فقد حرص الفنان المصرى شٌوعا بٌنهم  ةوهى من أكثر عادات الطفول ةالقلٌل

األطفال على مر  من أهم ممٌزات صور وتماثٌل ةالسلوكٌ ةن تكون هذه العادأعلى 

.ةالقدٌم ةالعصور التارٌخٌ
15
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 :طفبياٌغوٗ ِٓ رْىيً رّبصيً األ 

راء حول بد العصر المبكر وقد تعددت األمعاطفال فى  ؼلب تماثٌل األأوجدت 

ن هذه التماثٌل قدمت كنذور أونحت تلك التماثٌل فهناك من ٌظن الهدؾ من تشكٌل 

نجاب وربما ساء الالبى لم ٌسعدن الحظ فى  اإلللمعابد على وجه الخصوص من الن

اعتقادا منهن بؤن وضع مثل هذه التماثٌل الصؽٌره فى كنؾ تلك المعابد وترتٌل 

نجاب مع مرور خر قد ٌحقق رؼبتهن فى اإلن حٌن آلض التعاوٌذ الدٌنٌه علٌها مبع

اء الالبى وربما ٌتفق هذا مع  ما ٌحدث فى الوقت الحاضر من بعض النس ،  الوقت

قٌق ذلك  حدمنها لتستخالتى ٌ ةاب بعد وذلك مع فارق فى الوسٌلجنن اإلهلم ٌقدر ل

. ةر والشعوذسحال العمأوبعض  ةحجبوالتىى تتمثل فى األ
16
 

الطفل  ةتماثٌل للمعابد لضمان نجاح والدن الهدؾ من تقدٌم هذه الأوهناك من ٌرى 

الطفل تعبٌرا عن الرضا  ةد والدوحماٌته وربما كانت تقدم تلك التماثٌل للمعابد بع

.والقبول والشكر للمعبود
 1 

 

 طفالونحت تماثٌل األتشكٌل ؼراض أن من أن ٌضاؾ الى ما سبق أوٌمكن 

ما ورد طفال وذلك طبقا لها بتحدٌد مصٌر هإالء األطباتووضعها فى المعابد  هو ار

ن الحتحورات السبع ٌقمن بتحدٌد مصٌر أمن  ةقدٌم ةابد مصرٌقفٌما بعد من ع

الطفل ولذا تشكل تلك التماثٌل لتوضع فى المعابد لٌرضى عنها المعبود وٌجعل 

ن تجلب أربما ٌكون الهدؾ منها و  ، ةخرصاحبها من السعداء فى الدنٌا واآل

ن تعترضه فى حٌاته الدنٌا طالما وضع أخطار التى ٌمكن من األ ةا الحماٌلصاحبه

ن تكون بعض أكما ال ٌمكن استبعاد ، بد لصاحبها تمثاال منذ والدته فى رحاب المع

 ةالتعلٌمٌ ةاقؾ مجرد نماذج تستخدم فى العملٌطفال الجالس منها والوتماثٌل األ

 ةالتالمٌذ شكل العالمات التصوٌرٌ التى ٌتعلم فٌها ةد والسٌما فى المرحلالمعبداخل 

لطفل فى وقد ٌإٌد هذا االحتمال التطابق الكبٌر بٌن هٌبه ا،  ةفى الكتابة المستخدم

 ةالسن  فى الكتاب ةالتى تعبر عن الطفل و حداث ةالتصوٌرٌ ةالتماثٌل وبٌن العالم

.ةالقدٌم ةالمصرٌ
 11

 

رشاد الروح ثٌل أنما كان ألقامة التماولة القدٌمة كان الؽرض األول من ادأما فى ال

 الى المكان الذى كانت تقدم فٌه لصاحبها القرابٌن وتإدى له فٌه  الطقوس المختلفة

ومن ثم كانت تستطٌع زٌارة جثة المٌت فى قبره والروح فى العقٌدة  المصرٌة 

رشدها الى الطرٌق وهو ما تدل علٌه تستطٌع اختراق الجدران وتكفٌها صورة باب ت
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واألبواب الوهمٌة  فى مقابر الدولة القدٌمة ولم  المشكاوات فى مقابر بداٌة األسرات

ٌلبث أن عمد الملوك و األفراد الى اقامة تماثٌل لهم  فى المعابد الجنزٌة وفى كثٌر 

كن للعالم من المقابر وذلك فى سرداب أو اكثر فى مقدمة البناء لتكون أقرب ما ٌم

.الخارجى ألرشاد الروح 
18
 

وقد أدى ذلك الى األكثار من تماثٌل الموتى فى مقابهم التى تمثلهم فى أوضاع  

وهٌبات مختلفة تارة جالسٌن وأخرى واقفٌن بشعر قصٌر أو طوٌل ٌرتدوا نقبة 

طوٌلة أو قصٌرة ، وٌبدوا أنه كان ٌعتقد أن ذلك كله ٌعٌن الروح على التعرؾ على 

رؼب المصرٌون أن ٌنعم المٌت بصحبة زوجه فؤقاموا تمثالها الى ا ، كما صاحبه

جانب تمثاله أو نحتوهما معا من قطعة واحدة من الحجر ولم ٌلبثوا كذلك الى أن 

.أضافوا الٌهما تماثٌل األطفال 
20
 

وهكذا كان الؽرض من تماثٌل األطفال أن ٌنعم المٌت بصحبه عابلته فى العالم 

 .لك فى الدولة الوسطى والحدٌثةاآلخر واستمر ذ
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 :اٌطفً ِغ مٚيٗ فٝ ِغّٛػبد اٌزّبصيً ٚإٌّبظو إٌّمّٛٗ 

رتضاها أالى  ةضاع المثالٌمن األوسامون والمثالون المصرٌن عدد صور الر

، فالولد ؼالبا ما ٌصور واقفا مع  ةالمبكر ةع من األبناء فٌما بعد سن الطفولالمجتم

، وقد ٌفترش  ةوقلما ظهرت جالس ةأو جاثٌ ةوتظهر البنت معها واقفالجالسٌن  أبوٌه

حٌن تناول الطعام بٌنما ٌجلس  ةالحصر أو ٌجلسان على مقاعد منخفضالولد والبنت 

والد ـالحتم بطبٌعه الحال أن ٌتقٌد ال ، ولم ٌكن من ةواهما على المقاعد المرتفعأب

ذكرنا كانت تستحب فى كما  ةثالٌوضاع دابما وانما هى أوضاع موالبنات بهذه األ

وأخذهم بآداب  ةؾ تؤكٌد األواصر بٌن أفراد األسروتستهد ةمناسبات خاص

.السلوك
21
 

مام أن ٌظهروا علٌها أ ٌجبداب التى بوٌهم الكثٌر من اآلأطفال مع ٌكشؾ تمثٌل األف

مثٌل  ن تأعلى ،  ةالثانٌ ةفى دوامه فى الحٌا ةسرى والرؼبألالمجتمع وٌإكد الترابط ا

خرجه الفنان المصرى فى هذه أقدم ما أبوٌن لم ٌكن هو مع األ وأب االبن مع األ

نذ مثلتها مأم وطفلها وقد وجت بٌن األ ه  تماثٌل صؽٌره التى تجمعالسبٌل وانما سبق

ٌمثل فٌها الطفل تستدعى  صلته  ن السن التى كانحضارات ما قبل التارٌخ وذلك أل

ما تظهر ترضع أاع عدٌده  وضأم فى بٌه  وتظهر األؤب كثر مما تستدعى صلتهأمه ؤب

ٌسر محٌطه اٌاه بٌدها الٌسرى ممسكه ساقه األ و تحمل طفلها  على جنبها أطفلها 

م و تحمل األأكثره شٌوعا ، أوضاع وشهر األأرٌبه من بطنها بٌدها الٌمنى وهو الق

من الخلؾ وتمسك بساقٌه  طفلها على كتفٌها

ن تحمل أقل شٌوعا هو ألالوضع اما ألتثبٌته 

م طفلها بٌن ٌدٌها فى مستوى بطنهااأل
22
 . 

 وضاع المنزلٌه التى جمع فٌها المثالومن األ

تجلس  ةعات صؽٌرمجمو: طفالهاأم وبٌن األ

مامها وقد أساقٌها من  ةم فٌها باسطاأل

ها واخذت تمشط لها اجلست علٌهما طفلت

خرى أٌسر ، و مجموعه جانب رأسها األ

وتضع علٌها طفلٌن  ةم نفس الجلساتخذت األ

جلسا على ساقٌها 
23
 . 
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 : الفصل الثانى 

  رّبصيً األطفبي فٝ ػٖو ثلايخ  األٍواد 
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 عصر بدايه االسرات

  ةالتماثيل الجالس

من القٌشانى ونحت بعضها من العاج أو الحجر  ةؼلب تماثٌل االطفال الجالسأشكلت 

طفاال أما تمثل  ة، وهى عاد مةعا ةبصف ةقفهى أحسن حاال من التماثٌل الوا، و

خصاب لٌإكد على أن نان فى تشكٌلها على تمثٌل عضو اإلوحرص الف،  ذكورا

وفى حاله  ةبسٌط ةالقرفصاء على قاعد ةوؼالبا ما ٌمثل فى جلس التمثال لطفل ذكر ،

 الطفل جالسا علىحٌانا ما ٌمثل أناء مخروطى الشكل، وإقاعده هٌبه أخذت ال ةواحد

حدى ساقٌه وناصبا إبعض التماثٌل صور جالسا مفترشا  وفى ةاألرض بدون قاعد

. األخرى كما ظهر طفل ممد الساقٌن فى تمثال من معبد الكوم االحمر 
24
 

 ةعلى الركب ةن الٌمنى على الفم والٌسرى موضوعوالوضع التقلٌدى للٌدٌن أن تكو

ٌده تمثال وضع الطفل ففى  ةشذت عن هذه القاعد ةن وجدت حاالت استثنابٌإو

كما أن هناك حاالت تختلؾ فٌها أوضاع الٌد الٌسرى   ةالٌمنى أسفل الذقن على الرقب

فوضعت على األذن أو على الصدر فوق القلب أو ٌحٌط ساقه الٌسرى بذراعه 

األٌسر وٌمسك ساقه بٌده أو على ٌضع كلتا ٌدٌه على كتفٌه وربما ٌكون لكل وضع 

 .ن على وجه الٌقٌن صده الفنان وٌصعب تحدٌده اآلوهدؾ قمن تلك األوضاع معنى 

على  ةوربما قصد الفنان من ذلك الدالل حٌانطفال بدون شعر فى بعض األصور األ

قد ٌبدو من خاللها أصلع  ةى ٌكون فٌها شعر الطفل خفٌؾ لدرجمولده والت ةحداث

م ٌؽطى معظفقد صور االطفال فٌها بشعر  ةأما أؼلب التماثٌل الجالس،  الرأس

تماثٌل  ةفى ؼالبٌ ةعر الجانبٌالش ةولم تظهر خصل، سود الرأس وٌؤخذ اللون األ

لم ٌصل  ةن شعر الطفل فى هذه المرحلأالى  ةشارإلسه لتلك الفتره ربما طفال الجااأل

.  ةجانبٌة الحد الذى ٌسمح بتضفٌره فى خصل طوله بعد الى
25
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 مناذج لامتثيل األطفال اجلالسة

  ( :1ٌٛؽٗ )  عبٌٌطفً رّضبي 

 صـفر  ةسرٌإرخ باأل: التارٌخ

 من الحجر: المادة الخام 

 حمر الكوم األاكتشؾ فى معبد :المصدر 

 ســم3.3: ارتـفاع 

         بؤكسفورد المتحؾ األشمولى:  مكان الحفظ 

مامه الساقٌن ملتصقان ٌضع ٌدٌه أطفل جالس على األرض ٌمد ساقٌه : الوصؾ

وتستقر ٌده الٌسرى على ركبته الٌسرى شكلت مالمح الوجه وتبرز على فمه ى الٌمن

.األذنان على جانبى الرأس 
26
 

 ٌ ( 2ٌٛؽٗ ) طفً عبٌٌ رّضبي: 

 . ولىاألة االسر ةٌإرخ ببداٌ :التارٌخ 

 .من القٌشانى : المادة الخام 

 .براهٌم عوض إمعبد تل : كتشاؾالمكان ا

 . ةمخزن تل الضبع: كان الحفظم

ل جالس القرفصاء ٌضع ٌده الٌسرى على ركبته وتتجه ٌده الٌمنى طف: الوصؾ 

وهناك  ةواألنؾ بارز ةفالعٌن واسع ةكبٌر ذو مالمح واضحنحو فمه ، الرأس 

.لونه الطبٌعى األسود  لالذن  ، ٌؤخذ الشعر  ةاشار
2 
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  ( 3ٌٛؽخ  )طفً عبٌٌ رّضبي: 

  ةاألولى أو الثانٌ ةسراألٌإرخ ب: التارٌخ  

 اج        ــالع: ام ــالخ ةادـلما

 بجبانه حلوان   58رقم  ةعثر علٌه فى المقبر :مكان االكتشاؾ

 سم 4: األرتفـاع 

 المتحؾ المصرى  :كان الحفظ م

ٌمثل طفل جالس القرفصاء ٌضع أصابع ٌدٌه الٌمنى  فى فمه وٌبسط ٌده : الوصؾ

خصاب ، ور الطفل عارى الجسد وشكل عضو اإلالٌسرى على ركبته وفى حٌن ص

حرص الفنان على نحت سوار عرٌض حول معصم ٌده ، مالمح الوجه جٌده فى 

.ذن حاجبان واألنؾ كما ٌالحظ بروز األنحتها وال سٌما العٌنٌن الواسعتٌن وال
21
 

بعض أنه ٌمثل  الطفل صاحب راء حول هذا التمثال حٌث أعتقد الوقد تعددت اآل

ن له ؼرض رمزى أو أمى ، أو بها أجزاء من هٌكله العظحٌث وجدت  ةالمقبر

عقابدى فمن المتحمل أن ٌكون رمزا للمعبود بتاح اذ اعتبرنا أن التمثال ٌمثل قزم 

التى ٌرتدٌها هذا التمثال فوق  ةقد ٌزكى هذا الرأى تشابه القلنسوجالس القرفصاء و

.رأسه مع تلك التى ٌرتدٌها بتاح فى نقوشه وتماثٌله
 28

 

  (4ٌٛؽخ  )طفً عبٌٌ رّضبي: 

 ٌإرخ باألسرة األولى: التارٌخ 

 .عاج من ال: المادة الخام 

 سم  .2: االرتفاع 

 .yaleجامعة :  كان الحفظم 

طفل جالس القرفصاء عارى الجسد ٌضع ٌده الٌمنى على فمه وكؤنه : الوصؾ 

ٌرضع اصبعه والذراع األٌسر فوق الركبة الٌسرى ، تعرض سطح التمثال للتلؾ 

                                                           
21
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28
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عاج والسٌما القدم الٌمنى كما أدى ذلك التلؾ الى ضٌاع والتشقق نظر للتؤكل ال

.مالمحه الوجه 
 30

 

  ( 5ٌٛؽخ  )طفً عبٌٌ ٌرّضبي: 

 .ولىاأل ةسراأل ةٌإرخ ببداٌ :التارٌخ 

 .حجر صلب : الخـام ةالمـاد

 .معبد ابٌدوس : مكان االكتشاؾ 

 .ســم .3: األرتفــاع 

 .متحؾ  زٌورخ: مكان الحفظ 

 ةعلى الرؼم من صالب ةعالٌ ةومهار ةبدق نحتلقرفصاء طفل جالس ا: وصؾ ال

الرأس صلعاء بدون  ةالركب الحجر ٌضع ٌده الٌمنى على الفم والٌد األخرى على

شعر تبرز االذنان على جابنى الوجه نحتت مالمح الوجه  باألسلوب الذى أتبع فى 

 ةالقدمان صؽٌرالعٌنٌن و الٌدان و وال سٌما ةالهٌروؼلٌفٌ ةرسم العالمات التصوٌرٌ

.الحجم وال تتماشى مع خصابص الطفل 
 31

 

 .اال أن المستوى الفنى للتمثال جٌد حٌث ٌوجد تفرٌػ  بٌن الٌدٌن والقدمٌن 

 ٌٌ( 6ٌٛؽخ  ) رّضبي ٌطفً عب : 

 أواخر االسرة األولى أو بداٌة االسرة الثانٌة : التارٌخ 

  ابٌدوس: مكان االكتشاؾ  ،    حجر جٌرى: المادة الخام 

 متحؾ بروكلٌن : ،  مكان الحفظ           سم  6.5: االرتفاع

،  ٌستند بذراعه الٌمنى على ركبته و فى اتجاه الفم طفل جالس القرفصاء :الوصؾ 

مالمح الوجه ؼٌر واضحة نجد أن المثال لم  والذراع األٌسر فوق الركبة الٌسرى

.ٌهتم بنحت العٌنٌن واألنؾ 
32
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 ٌٌ( 7 ٌٛؽخ ) رّضبي ٌطفً عب : 

 العصر المبكر أو بداٌة الدولة القدٌمة : التارٌخ 

 عثر علٌه فى معبد ساتت: المصدر  ،  من القاشانى : الماده الخام 

 حؾ الفنتٌنـــمت: ، مكـــان الحـــفــــظ   مــــس  . : اع ــــفــاألرت

على قاعدة صؽٌرة مستدٌرة ٌستند بذراعٌه على  طفل جالس القرفصاء: الوصؾ

بته وكانت الٌد الٌمنى فى اتجاه الفم أو اسفل منه بقلٌل ولكنها تحطمت ، الرأس رك

كبٌرة الحجم بالنسبة للجسم ، ربما ٌكون هذا دلٌل على دقة مالحظة الفنان فى تلك 

الفترة المبكرة حٌث ٌعبر بذلك عن أحدى خصابص الجسمانٌة للطفل فى مراحله 

حجم الرأس مالمح الوجه واضحة تمام  العمرٌة األولى والتى تتمٌز فٌها بكبر

العٌنان والفم واألنؾ واألذنان ، شكل عضو االخصاب بٌن الفخذٌن ، ٌوجد كسر فى 

.ركبته الٌسرى ، لون التمثال باألخضر الفاتح والشعر األسود 
 33

 

 ٌٌ( 8 ٌٛؽخ ) رّضبي ٌطفً عب : 

 بداٌة األسرة الثالثة: التارٌخ 

 عثر علٌه فى معبد ساتت: المصدر  ،  من القاشانى : الماده الخام 

 حؾ الفنتٌنـــمت: ، مكـــان الحـــفــــظ   مــــس 2. : اع ــــفــاألرت

فمه فى حٌن ٌده الٌمنى فى  ةابواضع سب ةمستدٌر ةطفل جالس على قاعد: وصؾ ال

نه ٌفترش ساقه الٌسرى على ٌسند ذراعه االٌمن علٌها فا ةأن ساقه الٌمنى منتصب

مام تتمٌز الجسم مقوس من أعلى ٌمٌل نحو األ ٌسر علٌها ،وٌضع ذراعه األ ةالقاعد

مالمح الوجه بالجالء و الوضوح والسٌما العٌنٌن والحاجبان وأهتم الفنان بتشكٌل 

خصاب البطن وعضو اإل ةوالقدمٌن وسردٌن كل أجزاء الجسم بما فٌها أصابع الٌ

كما ٌوجد تشققات  ةمن القاعد ، تحطم جزء صؽٌر ةلجٌدنسب االوٌتمٌز التمثال ب

. ةالثالث ةسراأل ةٌإرخ ببداٌ ةلرقبحول ا
 34
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  ةطفال الواكفل األاثيمت

ما  ةوعاد ةوخشن ةمن القٌشانى ومعظمها ؼلٌظ ةطفال الواقفشكلت أؼلب تماثٌل األ

وٌضع الطفل الٌد الٌمنى على الفم، وٌتدلى الذراع  ةتكون تفاصٌل الوجه واضح

ن وٌحرص الفنان سم واحٌانا ٌثنى ذراعه األٌسر بٌن الصدر والبطاألٌسر بطول الج

، ربما دلٌل على  ةوفى بعض األحٌان ٌمثل شعر العان خصابعلى تشكٌل عضو اإل

بشعر ٌؽطى الرأس  ةطفال فى التماثٌل الواقفه البلوغ ، وصور األدخول مرحل ةبداٌ

ا ضامما الساقٌن وأن وٌمثل الطفل واقف، بخصله شعر ٌتدلى على جانب الرأس أو 

، وربما ٌمثل كانت هناك بعض المحاوالت لتقدٌم ساقه الٌسرى  قلٌال الى االمام 

مام فى لأل ةقه الٌسرى خطوعندما ٌصور رجال ناضجا ٌقدم سا ةذلك  مرحله انتقالٌ

التماثٌل والنقوش ، كما تجرأ الفنان وأدخل عنصر التفرٌػ عند تشكٌله لبعض 

. التماثٌل 
35
 

 ( 9ٌٛؽخ ) طفً ٚالف  رّضبي: 

 األولى        ةمإرخ باألسره صفر أو بداٌه األسر: التارٌخ 

 العـــــــاج  : ه الخــــام ماد

 ســـــم : األرتــفــاعمعبد ابٌدوس   ،  : المصدر 

الشكل فقدت الذراعان  ةمستدٌر ةطفل واقؾ ضامم الساقٌن على قاعد: الوصؾ 

ظم مالمح الوجه وٌمكن تحدٌدها بصعوبه كما  والتمثال عارى الجسد تالشت مع

. شكل عضو األخصاب 
36
 

 

  (أ -11ٌٛؽخ )طفً ٚالف رّضبي: 

 .ولى ألا ةصفر  أو  االسر ةسرٌإرخ باأل: التارٌخ 

    مـعبـد ابـٌـدوس: المـــصـدر ،  قــٌـــشـــانى : الماده الخـــــام

 حؾ المصرى  المت:  ،مكان الحفظ  سم 5.5حوالى : رتـــفــاع اال
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طفل واقؾ ضامم الساقٌن ٌتدلى ذراعه األٌسر بجانبه و ٌثنى ذراعه : الوصؾ 

.األٌمن على صدره وٌضع ٌده الٌمنى على فمه شكلت العٌنان والفم واألنؾ 
 
 

  ( ة - 11ٌٛؽخ )طفً ٚالف رّضبي 

 ٌإرخ باألسره صفر  أو  األسره األولى : التـــارٌـــخ 

 معبد أبٌدوس   : در ــــالمصـٌـشــانــى     ،  قـ: المـــاده الخــــام

 المتحؾ المصرى  : محفوظ فى  ،     مـــس 5والى ـــح: فاع ــــاألرت

طفل واقؾ ضامم ساقٌه وفقدت القدمان وٌضع ٌده الٌمنى على فمه ٌتدلى ذراعه 

.ةتقر على الكتفٌن دون تمثٌل للرقباألٌسر بجانبه شكلت مالمج الوجه والرأس تس
 3 

 

  (أ – 11ٌٛؽخ )طفً ٚالف رّضبي 

 م .ق 3000االولى حوالى  ةسراأل ةٌإرخ ببداٌ: التارٌخ 

 دوس ـٌــــاب :،  المــــصدر    قٌشانى: المـــادة الخام 

 متحؾ زٌورخ :كان الحفظ م  ،  م ـــــس 6: فاع ــــرتألا

فى  ةلرقبالٌسر ٌضع الٌد الٌمنى على اطفل واقؾ فقدت ساقاه وذراعه ا: الوصؾ 

أس كبٌر الحجم ان ذراعه االٌسر كان ٌتدلى بطول الجسم الر اتجاه الفم وٌبدو

ذنان على جانبى الرأس وتبرز اال(  الفم –االنؾ  –العٌنان )ةومالمح الوجه ؼلٌظ

.بنى  -خصاب بوضوح ، لون التمثال اخضر فاتح وشعر اسودشكل عضو اإل
 31
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  ( ة -11ٌٛؽخ )طفً ٚالف رّضبي: 

 ولىاأل ةسراأل ةٌإرخ ببداٌ: رٌخ التا

 دوس ـٌــــاب :،   المــــصدر   قٌشانى :المادة الخام 

 خرمتحؾ زٌو :كان الحفظ م    ، م ــــس 6: اع ــرتفألا

طفل ضامم الساقٌن ٌضع الٌد الٌمنى فى فمه وٌتدلى الذراع االٌسر بجانبه القدمان 

، ٌمكن تمٌز  ةالحجم وبارز ةبٌرما قاعده ٌقؾ علٌها ، البطن كدون تفصٌل وكؤنه

..بنى –، لونه أخضر فاتح شعر أسود  ةألنها ؼٌر واضح ةمالمح الوجه بصعوب
 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38
 130حسنى عبد الحلٌم ، المرجع السابق، ص  



~ 21 ~ 
 

اثاثــنطفثالالأثايً الأمت

الجسد تضع  ةالساقٌن عارٌ ةضام ةواقف ةلطفلوهو نمط من التماثٌل تصور فٌه ا

وفى بعض ، ٌسر بطول الجسم اع األٌدها الٌمنى  فى الفم فى حٌن ٌتدلى  الذر

لوان أعورتها وربما ٌكون ذلك لونا من  حٌان تضع ٌدها الٌسرى أو تضعها علىاأل

ذراعٌها على  ةلفتٌات وفى حاالت أخرى تضع الطفلالحٌاء الذى تتصؾ به ا

 ةوٌتسم بعضها بالبدان ةتماثٌل خشنتلك ال ةدٌها فى اتجاه الفم وؼالبٌصدرها وٌ

عند ة والخصوب ةالعان ةتشكل منطق ةفى احٌان كثٌرو ة ، افوبعضها االخر بالنح

.نثى أ ةنها طفلالتمثال ولٌإكد على أ ةاألنثى ربما لٌحدد نوع صاحب
40
 

 ( 1-12ٌٛؽخ ) خٚالف خطفٍ رّضبي : 

 األولىة األسر ةصفر أو بداٌ ةسرباألٌإرخ : التارٌخ 

 أبٌدوس :المصدرالعاج      ،     : الخام الماده  

عان الرأس كبٌره الحجم االساقٌن فقدت القدمان الذر ةضام ةواقف ةطفل : الوصؾ

مالمحه العٌنان  مقارنه بالجسم واألذنان بارزتان الوجه مستدٌر ومسطح بقى من

لتحدٌد نوع التمثال وٌظهر حول  ةبراز الصدر ومثلت العانإحرص المثال على 

. العنق عقد من الخرز 
41
  

 ( 2-12ٌٛؽخ )خٚالف خطفٍ رّضبي 

 ةالثالث ةسراأل ةو بداٌأالمبكر  ٌإرخ بالعصر: التارٌخ  

 اكتشؾ فى معبد أبٌدوس  : المصدر ، من القــٌشـانــى   : الخــام المــاده 

 متحؾ الفنتٌن : كان الحفظ ، م           سم  5.4:   فاعــــــرتاأل

ى الفم وٌتدلى فقدت الساقٌن من التمثال تصنع الٌد الٌمنى عل ةواقف ةفتا: الوصؾ 

.سود ألونه أزرق والشعر  ةجه خشنالذراع األٌسر جانبه ومالمح الو
 42
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 ٍ( 3-12ٌٛؽخ ) خرّضبي طف 

  ةالثالث ةسراأل ةٌإرخ بالعصر المبكر أو بداٌ: التارٌخ  

 معبد ساتت   : المصدر   ، من القــٌشـانــى : الخــام المــاده 

 سم  4.6:  ــاعــهارتــف،     محتؾ الفنتٌن : محفوظ فى 

وٌمكن  ةن الساقٌن ومالمح الوجه ؼٌر متقنفقد الجزء األسفل م ةواقف ةفتا :الوصؾ 

تضع الٌد الٌمنى على الفن وٌتدلى ذراعها األٌسر بجانبها اللون  ةتحدٌدها بصعوب

.األخضر والشعر اسود 
 43

 

 134 ٍ(1- 13ٌٛؽخ )ِٓ اٌميْبٔٝ  خٚالف خطف 

 ةالثالث ةاالسر ةو بداٌأمبكر نهاٌه العصر ال: التارٌخ 

      ساتت         معبد: المصدرالقٌشانى       ،  : المادة الخام 

 متحؾ الفنتٌن  :  محفوظ فى  ،  ـم   ســــ1:  ارتـــفـــاعــه 

ان نتضع ٌدها الٌمنى فى فمها وتتدلى الٌسرى جانبا شكلت العٌ ةواقف ةطفل: الوصؾ 

لخطوط التى تمثل الفم ٌنتهى الخط الذى ٌفصل واألنؾ بوضوح فى حٌن ضاعت ا

ى  نثن التمثال ألأمن الفنان  ةشارإ ةالعان ةى بخطٌن ٌمثالن منطقبٌن الساقٌن من اعل

.، لون التمثال أخضر فاتح وشعر رأس اسود  ةكما ٌتسم خصر التمثال بالضخام
 44

 

  ( 2-13ٌٛؽخ )ِٓ اٌميْبٔٝ  خٚالف خطفٍرّضبي 

 ةالثالث ةاألسر ةالمبكر و بداٌ العصر ةٌإرخ بنهاٌ: التارٌخ 

   معبد ساتت  : مصدرمن القٌشانى    ،  : المادة الخام  

 متحؾ الفنتٌن : كان الحفظ م ،           سم     3. : ارتفاع 

ذات جسم نحٌؾ تضع سبابته الٌد الٌمنى فى فمها وٌتدلى  ةواقف ةفتا: الوصؾ 

صل بٌن الساقٌن خط وٌف ةلتى مثلت العانا ةشارإراعها األٌسر بجانبها وهناك ذ

.زرق فاتح و الشعر األسود رأسى اللون األ
 45
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اماحتن اطفلهثااأمتثايً ا

  ( 2-1: 14ٌٛؽخ )رؾًّ طفٍٙب  خَ ٚالفأرّضبي 

 األولى  ةاألسر ةأواخر ما قبل األسرات وبداٌ: التارٌخ 

 فى متحؾ برلٌن :  من الخشب  ،  محفوظ : الماده الخام 

على جابنها األٌسروتحٌط الطفل (رأسه مفقود)تحمل طفلها  ةفواق أم:الوصؾ

التمثال  ةى بٌدها الٌمنى وساعدت ماده صناعوتمسك ساقه الٌسر بذراعها األٌسر

ء األسفل من الساقٌن على تحرٌر الذراعٌن وفصلهما عن جسم التمثال كما أن الجز

ةتحدٌد لمنطقه األنوثالردفٌن و ةٌالحظ بروز خفٌؾ للثدٌٌن واستدار،ومنفصالن 
 

.
46
 

 ( : 5 -3: 14ٌٛؽخ )َ رؾًّ طفٍٙب رّضبي أ 

 .عصر األسرات  ةٌإرخ ببداٌ: التارٌخ 

 سم6.5: العاج     ، ارتفاع: الماده الخام 

تحمل ( فقدت قدمها) ةللشعر مقلت واقف ةتماما وبدون باروك ةعارٌ ةسٌد:  وصؾال

وكان هذا الوضع أقل األوضاع طفلها  بٌن ٌدٌها من األمام وفى مستوى بطنها 

، وٌالحظ أن جسم التمثال بدٌن والسٌما  ةوعا  لحمل األطفال فى مصر القدٌمشٌ

 ةموماأل ةعلى فكر ةجم  ربما للداللالح ةوالفخذٌن الؽلٌظٌن والبطن كبٌر  االرداؾ

هتم النحات بتشكٌل مالمح الوجه حٌث ظهرت العٌنان واألذنان ا،  الموالٌد ةوكثر

.والفم  واألنؾ
 4 

 

  (8-6:  14ٌٛؽخ )رّضبي أَ رؾًّ طفٍٙب 

 العاج      : الماده الخام  ،  سراتاأل ٌةعصر بدا: التارٌخ

 المتحؾ برلٌن : محفوظ فى ،   م        ـــــس5. : اعــــــارتف
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تحمل طفلها على خاصرتها الٌسرى وتحٌطه  ةصؽٌر ةعلى قاعد ةأم واقف :الوصؾ 

ٌسرى للطفل بٌدها الٌمنى وأصبح هذا الوضع من أكثر بٌدها  وتمسك الرجل ال

 . ةلحمل األم لطفلها فى مصر القدٌم األوضاع شٌوعا

ن الخلؾ تتدلى م ةشعر ذات خصالت عرٌض ةو ترتدى باروك ةمثلت األم  عارٌ

.سواء بالنسبه لألم أو طفلها  ةشكلت  مالمح الوجه بعناٌ
 41

 

  ( 1- 15ٌٛؽخ ) َ رؾًّ طفٍٙبأرّضبي : 

 المتحؾ البٌرٌطانى  :كان الحفظ من العاج   ، م: اده الخاملما

 ةوالرأس بدون باروك ةطوٌل ةترتدى عباء ةبسٌط ةعلى قاعد ةواقف ةسٌد: الوصؾ

رى على الشعر تحمل االم طفلها على كتفها األٌسر من الخلؾ وٌضع الطفل ٌده الٌس

ن عما هو موجود فى الواقع العلٌا للعباءه ،وٌعبر الفنا ةثدى األم الخارج من الفتح

وضاع من األ هو ةم لطفلها فى مصر القدٌملحمل األ ةظحعلى قوه المال وٌدل

. طفال لحمل األ ةالمعتاد
48
 

  ( 3-2: 15ٌٛؽخ )  َ رؾًّ طفٍيٓأرّضبي : 

 . ةالثالث ةسراأل ةو بداٌأالعصر المبكر  ةٌإرخ بنهاٌالتارٌخ 

 سم  8. :قٌشانى         ، ارتفاع : الماده الخام 

الوجه  حالقدمٌن اهتم المثال بتشكٌل مالمالساقٌن و ةضام ةواقف ةسٌد: الوصؾ

الى الكتفٌن  وتمٌل الرأس الى الخلؾ قلٌال و الوجه ٌتطلع ألعلى ٌصل شعر الرأس

 .األرداؾ  ةجسم بدون تفاصٌل باستثناء استداروال ةالٌوجد تمثٌل للرقب

الطفلٌن ؼٌر  حوتضمهما الى صدرها مالمبذراعٌها طفلٌن وتحٌطهما  ةتحمل السٌد

سود أوالطفلٌن  ةس ، لون التمثال اخضر وشعر السٌدر الرأعباستثناء ش ةواضح
50
. 

  (5-4:  15ٌٛؽٗ )َ رؾًّ طفٍيٓ أرّضبي 

 .ة الثالث ةسراأل ةو بداٌأالعصر المبكر  ةٌإرخ بنهاٌ: التارٌخ 

  معبد ساتت   : درــ، المص انى  ــقٌش: الخام  ةالماد
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 متحؾ الفنتٌن : مكان الحفظ ،      سم 6.2: رتفاع أل ا

تحمل طفلٌن  ةواقفة فل من الساقٌن وما بقى ٌمثل سٌدسفقد الجزء األ: الوصؾ

بذراعها وفوق صدرها تمسك بٌدٌها قرص مستدٌر ٌوجد خط رأسى ٌفصل بٌن 

تمثال مكان العمود الفقرى لون الالى ة وٌمتد من الخلؾ ألعلى ربما شارالساقٌن 

.والطفلٌن اسود  ةخضر شعر السٌدأ
 51

 

 ( :  8-6:  15ٌٛؽخ ) رّضبي أَ رؾًّ طفٍٙب 

  ةالثالث ةسراأل ةبداٌ: التارٌخ  

 معبد ساتت : مصدرالقٌشانى   ،  من ال: الخام  ةمادال

 متحؾ الفنٌتن :،  محفوظ فى     سم 6.5: رتفاع األ

منه ٌمثل سٌده تحمل طفال فوق  فقد الجزء األسفل من التمثال وما تبقى :الوصؾ 

خصرها وهى تحمل من ٌدٌها مقعدا ومسندا للطفل حٌث ٌتدلى ذراعا األم الى 

دلى من شعرها من وٌت ةأسفل الطفل شكلت مالمح وجه السٌدالخلؾ و ٌنتهى بالٌدٌن 

( وضع تدلٌل للطفل)حول وسط البدن وٌمسك أمه بذراعٌه  تانددوالخلؾ وساقاه مم

. والطفل اللون األسود ةه األزرق الفاتح وٌؤخذ شعر السٌدبلون احتفظ التمثال
52
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 ةالقدمي ةالدول

زهى  عصور فن النحت وٌعتبر من أمصرٌٌن بفن النحت اهتماما بالؽا اهتم قدماء ال

، فى ذلك الوقت ةمن العقابد الدٌنٌ ةالمستقا ةتبع النحات بعض القواعد التقلٌدٌأوقد 

السة على كرسى أو متربعا أو ج ةع أوضاع التماثٌل سواء كانت واقفنالحظ فى جمٌ

ناظر الٌهما ولٌس بهما أى القرفصاء أن الجسم والرأس ٌواجهان ال ةجالسأو

.التواء
53
 

اء الجسم على تقدم القدم الٌسرى على الٌمنى مع اتك ةكما لوحظ أن التماثٌل الواقف

علٌه  ةالتمثال والمحافظ ةالتى ٌضمن بها سالم ةساق الٌمنى واهتم المثال بالطرٌقال

 ةملتصق ةاع والجانب ونرى التماثٌل الواقفمن الكسر فتحاشى تفرٌػ الحجر بٌن الذر

من  الجزء العلوى ؾالتى نحتت فٌها بخال ةالحجرٌ ةمن الظهر واألرجل بالكتل

فى أكثر التماثٌل كذلك نجد فى التمثال الجالس أن  ةؼلٌظ ةقبالرأس لذلك تظهر الر

. الساق  ةرسى وعضلالساقٌن ملتحمتان بالكرسى فالنحات لم ٌفرغ بٌن الك
54
 

عه بوٌهم التماثٌل األربأى من مجموعات تماثٌل األبناء مع أقدم ما بقٌحتمل أن تكون 

فى سقاره وذلك على األخٌره لمعبد الحب سد  ةالتى وجدت فى المقصورة الؽربٌ

فرض أنها كانت لزوسر و زوجته وبنتٌه
55

أقدام  ةربعأ، كانت قاعده التمثال علٌها 

ما أنها أقدام إها لزوسر وهو واقؾ أمام اآللهه وما أنإالوضع ألربع أرجل  ةمتخالف

 . 56بعض أفراد اسرته وهو األرجح 

 أما نسج على منوالاعتمد المثال فى تجسٌد التماثٌل األسرٌة بؤحدى الطرٌقتٌن  

ٌجلس فٌها   جد ؾ رع والى جانب ساقه ، حٌث  (16ٌٛؽخ  )مجموعه جد ؾ رع 

و ٌبد و  ز منتصؾ ساقهالٌسرى تركع الملكه فى حجم صؽٌر ال تكاد رأسها تتجاو

بجانبه  ةأو جالس ةلك بتمثٌل الملكه قابمتمثال الم ةالمثال لم ٌشؤ أن ٌقلل من أهمٌ

بالملك  ةوقد عبر المثال عن تعلق الملك ةركان المجموعأحد فعمد الى تمثٌلها فى أ

بتطوٌقها ساقه بٌنما ٌجلس الملك فى سمت جلٌل 
5 

اثٌل نجد بعض تمف،  

 اوحولهم تحت قدم زوجها ةجاثٌ ةفى تمثٌل الزوج ةالطرٌقهذه  تتبع المجموعات

 .أحد ابنابهم أو بناتهم 
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ل األسرٌه الملكٌه أو تماثٌل خرى من تماثٌل المجموعات أوالتماثٌأ ةوضعٌ أو

الخاصه ، وفٌها تمثل الزوجٌن جالسٌن أو واقفٌن معا أو ٌمثل أحدهما جالس واآلخر 

واقفا وتضع الزوجه  ذراعها  عاده على كتؾ زوجها أو حول خصره أذا كانا 

واقفٌن وقد ٌصحب الزوجٌن طفل أو طفالن وكانت الزوجه تبدوا هى أطول من 

ألسره الخامسه  ثم بدأت  تظهر أقصر من بعد ذلك فكان الفنان زوجها تقرٌبا حتى ا

لكى ٌجعل الزوجٌن متساوٌٌن فى الطول ٌمثل الرجل جالسا على مقعد بجانب 

زوجته الواقفه أو ٌمثل الزوجه وقد ظهر ؼطاء الرأس مرتفع كثٌرا على رأسها
51

 . 

 ةالخامس ةسراأل

تمثل رجال وزوجه وحدهما أو التى  ةالخامس ةجموعه التماثٌل فى األسرشاعت م

مع واحد أو أكثر من أوالدهما وقد ٌكتفى فى المجموعه بتمثٌل األب أو األم مع 

 .بعض األوالد وكانت مجموعه التماثٌل تصنع من حجر الجٌر أو الخشب 

أو  ةالمثالٌن فكانت التماثٌل الثنابٌالمصدر الربسى أللهام  ةوكانت النماذج الملكٌ

.جد ؾ رع  ومجموعات منكاورع  ةتماثٌل مجموعتحتذى ب ةسرٌاأل
58
 

 ةتؤلٌؾ تماثٌل المجموعه معانى وحدوهى تدل فى مجموعها على حسن ذوق فى  

م منسقه محبوكه كما تدل على أن المثال التزم فى تمثٌل األشخاص أوضاعا معٌنه ل

لى و واقفا أو جاثٌه عو واقفا والمرأه جالسه أأٌتجاوزها فقد مثل الرجل جالسا 

فسه بٌنما ، وٌظهر الرجل متحفظا معتد بن ةأو جاثٌ ةواقف ةبنواألبن واقفا ركبتها واأل

عن تعلقهم به واعتمادهم علٌه بتطوٌقه ، وقد ساعد هذا كله  ةسرٌعبر باقى أفراد األ

.ةٌجعله الشخص الربٌسى فى المجموع على ابراز تمثال الرجل بما
60
 

اال  ةمتسق ةمعا فى وحد ةخوص المجموعكان ٌحرص على تنسٌق شومع أن الفنان 

 ةه الشخوص قضت بها الضرورات الفنٌلى الظن بؤن أوضاع هذإأنه لٌس ما ٌدعو 

وأنما البد أنها صدى ألدب السلوك التى كان ٌقرها المجتمع المصرى والتى كان 

عن مصر اذ  ةتى ذكر طرفا منها هٌردوت فى كتابٌنصح بها األدباء والحكماء ، وال

ذا قابلوا الكبار افسحوا لهم الطرٌق واذا أقبل علٌهم الكبار قاموا إأن الصؽار  :"قال

".من مقاعدهم
61
 

 

                                                           
51
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  (17ٌٛؽخ ) " ؽٛ" حٍوأرّضبي 

 سرة الخامسة األ: التارٌخ 

 ملونحجر جٌرى : الماده الخام 

 سم  36: االرتفاع 

 المتحؾ المصرى : مكان الحفظ 

 :الوصؾ  

طفلٌهما على جانبى المقعد االسره الخامسه جٌزة  ٌمثله جالسا ومعه زوجته بصحبه

.
62
 

ٌظهر .و نالحظ على المقعد بعض الكتابات ٌجلس حو على مقعد وزوجته بجانبه 

ٌرتدى نقبة قصٌرة وٌبسط كلتا ٌدٌه على ركبتٌه وٌرتدى باروكة شعر ، حو وهو 

ٌظة ، وتظهر ٌظهر علٌه المالمح الطبٌعٌة العٌون الوسعة واالنؾ الكبٌر والشفاه الؽل

زوجته وهى تحتضنه بٌدها الٌسرى فتظهر ٌدها على كتفه أما الٌد االخرى 

فمبسوطة على الركبة ، وتظهر وهى ترتدى رداء حابك طوٌل بدون أكمام طوٌل ، 

كمان ترتدى قالدة ، ٌظهر طفالن على جانب كال من الرجل وزوجته فى وضع 

.واقؾ ٌصل ٌدٌهما بجانبهما ، وٌظهران عارٌان 
63
 

  (81ٌٛؽخ ) ثٕٗ أهد ْ ف ٚىٚعزٗ ٚصَذ وبٚ ٚأرّضبي ٔفو : 

 . ةالخامس ةسراأل:  التارٌخ

 .حجر جٌرى ملون  : الخام  ةالماد

 سم 13:رتفاع األ 

 ةسقار ةجبان : مكان العثور

  ةالمتحؾ المصرى بالقاهر: كان الحفظ م

الٌمنى ا ٌدٌه على ركبٌتٌه ٌجلس الرجل على مقعد مكعب واضع :وصؾ التمثال

على  ةومثلت زوجته جاثٌ ةقصٌر ةوٌرتدى باروك ةوالٌسرى مبسوط ةمقبوض
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 ةتصل الى الكتفٌن وصدرٌ ةبٌدها ساقه الٌمنى وترتدى باورك ركبتٌها وتحضن

وٌحتضن بٌده ( رأسه مفقوده ) بن واقفا ا طوٌال ضٌقا ذا حمالتٌن ومثل األوثوب

ة ٌرتدى سوى صدرٌ والجسمه لٌسرى، وٌده الٌسرى  بجانب بٌه اأالٌمنى ساق 

 .فى ٌده الٌسرى  ةسورأو

للقاضى ونقوش مقبرته حمل لقب كاهن ساحورع  ةحمل الرجل لقب ربٌس الكتب

.وكاهن معبدى الشمس
64
 

 ٖ(91ٌٛؽخ )  رّضبي ِوٍٛ ػٕـ ٚاثٕزب : 

 (م .ق 2325حول عام  )ة الخامس ةسراأل ةنهاٌ: تارٌخ 

 حجر جٌرى ملون : الخام ةالماد

 1830- 1828حفابر سلٌم عام  –مصطبه مرسو عنخ  – ةالجٌز: عثورمكان ال

 سم 21سم ، العرض 43.5:رتفاعاأل: بعاد األ

 المتحؾ المصرى بالقاهرة : مكان الحفظ 

ى أجنزٌٌن المدعو مرسو عنخ وابنتٌه ال ةربٌس كهن ةتمثل هذا المجموع: الوصؾ 

بٌهما من أعا حول ؽرى وقد مدت كل منهما ذرامرٌت الكبرى وحتحور ور الص

 .خرىحدى ذراعٌه بالٌد األأالخلؾ ولمست 

على أن الفنان لم ٌحالفه التوفٌق كله فى ظبط نسب التماثٌل، حٌث ٌلحظ كبر حجم 

 .قدام األ ةجسام وطول السٌقان وضخاماأل ةٌاس الى نحافالرإوس بالق

ه لقلوب بما ٌعبر عنتلمس شؽاؾ ا ةنا مع ذلك نرى أسره صؽٌره مترابطولك

ضفى علٌه مسحه ألك فى تكوٌن فنى متناسق ومتوازن من السن وذ ةاختالؾ القام

.ةوالواقعٌ ةصالمن األ
65
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  ٗ( 21 ٌٛؽخ ) رّضبي هٚوب ثزبػ ٚػبئٍز 

 .  ةالخامس ةسرباألٌإرخ  :التارٌخ

 .حجر جٌرى ملون : الماده الخام

  م .ق2500من سقاره  : مكان العثور

 سم        3.5 : االرتفاع

 ٌوركبروكلٌن بنٌو متحؾ:مكان الحفظ 

 :الوصؾ 

بتاح هو الشخص الربٌسى   –روكا أن  ةولى الى المجموعاأل ةٌالحظ من النظر 

فٌها ، فقد مثله الفنان واقفا بوجه ممتلا و شعر مستعار اهتم بتفاصٌله ونقبه قصٌره 

وضح أكما  قبض ٌداه على رمز الوالده ،ذات ثنٌات ، تتدلى ذراعٌه بطول الجسم وت

الفنان عضالت الصدر وقدم ساقه الٌسرى
نب قدمه تجلس بجا ة، وعلى القاعد 66

قل بكثٌر من الرجل فال ٌزٌد طولها عن ركبته ساقها مطوٌه أزوجته نحتت بمقٌاس 

ما الٌد الٌمنى فهى تلتؾ حول أالٌسرى موضعه ع قصبه ساق زوجها  تحتها ٌدٌها

ساقه 
6 
. 

د تمثال سبق ابتكاره فى عهد الملك جؾ رع  نج وهذا التمثال نجده ٌنحو نحو

نه فى أ ةمالحظ مع)ها بٌن قدمى زوج عةالزوجه ذات حجم صؽٌر جدا وراك

صلى لطؾ من التباٌن بٌن حجمى المرأه وزوجها بتصوٌر جدؾ رع النموذج األ

( وهو جالس 
61

 ةوٌرى الكالسٌكى فى مثل هذه الحالالوضع التص ة، واتخذت الزوج

ن لى ٌمٌنها وهو وضع مإعلى كعبٌها وقدماها متجهتان  ةمرتكز ةراكعفنجدها 

أما الطفل فقد مثله عارٌا ،  ت فٌها بعد فى تماثٌل النساء فقطوضاع التى كرراأل

شعر وكلها  ةفى فمه ومٌزه بخصل ةواضعا السباب ةالكالسٌكٌ ةلوعلٌه عالمات الطفو

ن وضع الطفل فى أالشك و( قل من الست سنوات أى أ) عالمات تشٌر الى طفولته

كمل التوازن بٌن تمثالى أطى المجموعه االنسجام والتناسق وعأهذا المكان قد 

المتوفى فى صحبه عابلته معه فى  ةلى رؼبإ ةوقد تشٌر هذه  المجموع،   الزوجٌن

هناك ةسرٌستمرار العالقات األخر ألعالم اآلال
68

 . 

                                                           
 208صـ  181لشرق األدنى القدٌم مصر والعراق ، دار النهضة العربٌة ، القاهره سٌد توفٌق، تارٌخ الفن فى ا 66
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  (21ؽخ ٌٛ) رّضبي ّجَٝ ٚ ىٚعزٗ ٔٝ وب ؽزؾٛه ٚ اثّٕٙب: 

 .سرة الخامسة األ: التارٌخ 

 .حجر جٌرى ملون : الماده الخام 

 .من مقبرة شبسى بسقارة : مكان العثور

 سم 66: االرتفاع

 .المتحؾ المصرى بالقاهرة: مكان الحفظ 

 :الوصؾ 

حمر ، وتقؾ زوجته ألقعد مكعب ملون لٌحاكى الجرانٌت اٌجلس شبسى على م 

ن هم ٌكاد ٌكون بنفس االرتفاع اال أن مستوى رأسرؼم أبجانبه وتطوقه بذراعها ، بال

رفع ؾ الوضعٌة فى تمثٌل شبسى بمقٌاس أكبر من زوجته  كما أن الجلوس أاختال

أما التمثال شبسى ٌحتل مكانه أعلى ، ن ن الوقؾ وهذا ال ٌدعو مجال للشك أمكانه م

فم كما نت متجه للكا س اال أن البقاٌا توحى أن السبابةبن ٌظهر بدون رأالصؽٌر لأل

.طفال تمثٌل األ صور عارٌا كعادة
  0

 

 (22ٌٛؽخ )  ٌّوضؼخ رّضبي: 

 .ةالخامس ةسراأل: التارٌخ

 .حجر جٌرى ملون : الخام ةالماد

 سم  10.5: ارتفاع 

 .نٌوٌورك فى متحؾ المترو بولٌتان : مكان الحفظ 

 :الوصؾ 

مالمح هادبة امراءه تجلس على األرض ترفع أحدى ركبتٌها عن األرض ، ب 

ووجنتٌن مرتفعتٌن وعٌون واسعة تبدو كؤنها تنظر الى األمام ، كما أنها ترتدى 

 .باروكة شعر قصٌرة 

  

                                                           
 0Robins,G., The Art of Ancient Egypt , London,P.73  
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وتسند  ٌجلس على ثٌابها المشدودة بٌن ساقٌها والذى ٌشبه األرجوحة تحمل طفل

على ساقها الٌسرى بٌنما تمسك بٌدها الٌمنى صدرها وتوجهه الى فم رأس الطفل 

نها بنت وترتدى فتظهربشرته بلون األصفر كؤشارة أ ، أما الطفلترضعه الطفل ل

مالبس بٌضاء بسٌطة تصل الى ما بعد الركبة وتمسك بٌدها الٌمنه صدر المرضعة 

، تمٌل الطفلة برأسها الى الخلؾ ربما لترى وجه المرضعة أو ٌبدوا أن المرأءه لم 

راءة طفل ٌجلس القرفصاء ، ٌجلس خلؾ المتنتبه أن رأس الطفلة تبعد للخلؾ 

عارى وهو ٌمثل طفل ذكر وهذا ما ٌشٌر الٌه بشرته الحمراء ، ٌستند بكلتا ٌدٌه 

.على ظهرها 
 1
 

 .ٌعتبر المثال الوحٌد لتماثٌل الخدم التى تمثل المرضعة  بالدولة القدٌمة

 ٚ ٗ(23ٌٛؽخ ) ثٕزٗأرّضبي ٔٝ وب هع ٚىٚعز: 

 .ةالخامس ةسراأل: التارٌخ

 .حجر جٌرى ملون : الخام ةالماد

 سم  32.5 ةبناأل ارتفاع، 22.5 ةالزوجارتفاع تمثال سم ،   5:  نى كا رع رتفاعأ

 .نٌوٌورك فى متحؾ المترو بولٌتان : مكان الحفظ 

 :الوصؾ 

فس فراد عابلته والذان ٌظهران تقرٌبا بنأثنٌن من ؤٌصور نى كا رع محٌط ب 

على  ة، على ٌساره زوجته راكع (مقعده  علىأرأسهم تكاد تصل الى ) المقٌاس

ذراعها )ى كا رع بٌدها الٌمنى و تحتضن بموده قدم ن ةرض فرجلٌها مطوٌاأل

م خر ٌدها تؤخذ نفش وضعٌه األنب اآلبنتهما تقؾ فى الجاأ، بٌنما ( ٌسر مفقودهاأل

لوان والتى تتمثل فى بقاٌا األهم ما ٌالحظ فى التمثال هى أ.بٌها أفهى تخضن رجل 

ونجد هنا  هنه كان تمثال ممٌز فى تشكٌلأسود مما ٌدل على صفر واألواألحمر األ

خرى قابضا الٌد الٌمنى على ركبتة واألنى كا رع ٌجلس على كرسى مكعب الشكل 

باروكة شعر مبسوطة ٌرتدى نقبة قصٌرة بٌضاء ذات خطوط من الجوانب وٌرتدى 

وعرٌض مكتنز ذن ذات حزوز عرضٌة الوجة مستدٌر قصٌرة جدا ال تؽطى األ

                                                           

- 71 Harry A. Abrams ,Egyptian, Art in the Age of Pyramids,pg 393   
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نؾ مبتسمة ونجد خط فاصل من قاعدة األنؾ صؽٌر وشفاه رفٌعة أعٌون واسعة 

نؾ لٌظهرها  مع حز طفٌؾ ٌظهر عظمة الترقوه وعن ٌفصل الخدود عن األ

كتاؾ والصدر وقد الصفات التشرٌحٌة للجسد نجد الجزع مسطح مع ظهور عظام األ

المبسوطة على الركبة من حٌث  مثلت الذراعٌن والٌد ببراعة وٌظهر ذلك فى الٌد

 تشكٌل الصوابع وبالرؼم من سماكة القدمٌن اال انهم جٌدٌن نوعا ما وتظهر فٌهم

ما عن تمثاال الزوجة واالبنة فالبرؼم من صؽر أ، سٌطة العضالت الداخلٌة بحزوز ب

نهم حظوا باهتمام الفنان ونجد الزوجة جاثٌة على ركبتها تضع قدمها أحجمهم اال 

الذراع ٌسر للزوج  تحتضن قدمة بذراعها الٌمنى ونبها على الجانب األالى جا

نها كانت مفرودة بجانبها وراحة الٌد مبسوطة على أخرى مهشمة ولكن ٌعتقد األ

القدم ترتدى باروكة شعر متوسطة الطول بفارق من المنتصؾ ذات حزوز طولٌة 

لجسد التى شكلت وجهها مبتسم ومكتنز ترتدى رداء حابك طوٌل ٌظهر تفاصٌل ا

.جٌدة بالرؼم من صؽر حجم التمثال 
  2

 

بٌها على الٌمٌن تحتضن قدمة أنها تقؾ بجوار قدم أان نبت فنجد بنة خنو ما عن األأ
بذراعها الٌسرى وتضع الٌمنى على الصدر وقد ظهرت عارٌة تماما للدلٌل على 

محتؾ كلٌفالند الطفولة وهى نفس الهٌبة الى ظهر بها اخٌها فى التمثال االخرى ب
تفاصٌل الجسد بسٌطة للدلٌل على الطفولة ونحتت جٌدا عن مالمح الوجه بالرؼم من 

هم ما ٌالحظ هو الشعر الذى تم تجمٌعة فى هٌبة أصؽر حجمة اال تم نحتة جٌدا و
سرة الثالثة ول ظهورها فى األأنها أما عن الهٌبة العامة للتمثال فنجد أذٌل حصان 

. فى التماثٌل الملكٌة
  3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

- 72 Harry A. Abrams, op.cit. ,pg 375 

- 73Ibid ,pg 376   
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 ٕٗ(24ٌٛؽخ ) ٔٝ وب هع ٚىٚعزٗ ٚاث:  

 سرة الخامسة األ: التارٌخ
 حجر جٌرى ملون : الخام  المادة

 سم 5. 5: ارتفاع 

 متحؾ بروكلى : مكان الحفظ 

 : الوصؾ 

نه من الرؼم ان حجم جسد نى كا رع ٌصل الى ضعؾ أول ما ٌالحظ فى التمثال أ

تبر فى نفس الحجم ونالحظ ان جسد نى كا بن الى ان الرإوس تعحجم الزوجة واأل

رع الٌلفت االنتباه كثٌرا وٌمكن ان ٌرجع ذلك الى تشوه الوجه والبساطة الى نحت 

بها التمثال الخاص به ونرى هنا نى كارع ٌجلس بهٌبة معتادة على مقعد مكعب 

الشكل بدون مسند ٌظهر الحجر االصلى التى نحتت منه المجموعة  باسطا الٌد 

ى على ركبتة والٌمنى مقبوضة ٌرتدى نقبة بٌضاء قصٌرة معقودة بحزام الٌسر

ٌرتدى باروكة شعر قصٌرة ذات حزوز عرضٌة اما عن الزوجة فتقؾ محتضنة 

زوجها حٌث تضع ذراعها االٌمن برفق على كتؾ زوجها والذراع االٌسر الى 

بك طوٌل جانبها باسطة راحة الٌد تقؾ قدمٌها على نفس المستوى ترتدى رداء حا

ٌظهر تفاصٌل الجسد بفتحة على الصدر تصل الى منتصؾ البطن ترتدى باروكة 

شعر منقسمة من منتصؾ الرأس ذات حزوز طولٌة على طول جبٌنها سلسة من 

مراة شابة وجه مستدٌر حواجب فى مالمح الوجة ابتسامة خفٌفة أل الروزٌتا  ونرى

 .ة قلٌال مقوسة انؾ وشفاه صؽٌره  وجة مكتنز وجفون منتفخ
 4
 

ٌسر ٌحٌط بذراعة األ هة الٌمنى من ابٌنه ٌقؾ على الجهأبن فنجد ما عن تمثال األأ
ى مالبس أع الٌد الٌمنى فى فمة ولم ٌرتدى وٌضع اصبع من اصاب هعلى جسد ابٌ

والضفٌرة المنسدلة على الكتؾ كلها عالمات ترمز الى الطفولة بجانب الصفات 
 نجسد الطفولى ومنها البطن الممتلبة المستدٌرة بدوالتشرٌحٌة للجسد التى تمثل ال

نه ألى الطفولة ونجد اٌضا إدٌر ترمز عضالت ذراعٌن قصٌرٌن وجة ممتلا مست
ما عن مالمح الوجه أمستقٌم القدمٌن فى نفس المستوى  لم ٌرتدى  ٌقؾ فى وضع

ناسب مع شكل الحاجبٌن ن شكل حافة الشعر على شكل قلب تتأنجد  فهى طبٌعٌة و
.نؾ وفم صؽٌر والتمثال عموما من التماثٌل الممٌزة فى تلك الفترة  أوالعٌنٌن و

 5
 

                                                           
 4 Harry A. Abrams, op.cit. ,p. 370 
 5 Ibid, p371 
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  (25)ٌٛؽخ ٙب فيٕذ ٚأثٕرّضبي: 

 حجر جٌرى : المادة الخام 

 Vienna Kunsthistorisches Museum: مكان الحفظ 

 سم  53: ارتفاع

 : الوصؾ 

ركبتٌها على  تجلس على مقعد ذو مسند عالى بوضع المواجهه و تبسط ٌدٌها على

ٌل ٌبرز حدى ٌدٌه ، وهى ترتدى رداء حابك طوى ٌقبض أخالؾ وضٌعه الرجل الذ

فم ممتلا ن مالمحها صؽٌره ، تفاصٌل جسدها على الرؼم أن وجهها ممتلا اال أ

وعٌون لوزٌة عنق قصٌر وأكتاؾ واسعه، كما ترتدى باروكة وٌظهر من أسفلها من 

طفال عارى وذو وجه فهو مصور كعاده تمثٌل األاألمام شعرها الحقٌقى ، أما األبن 

.على جانب الرأس والسبابة فى فمه  ممتلا وخصلة
 6
 

 ً(26)ٌٛؽخ  رّضبي ِٓ اٌقْت ٌطف  

 خشب -:ماده الخام

 سم .45: االرتفاع 

 فً حجره دفن والده: مكان العثور

   متحؾ جامعه كالٌفورنٌا -:مكان الحفظ

 :الوصؾ

ٌمثل التمثال طفل عاري الجسد دلٌل علً حداثه عثر علٌه فً حجره دفن والده و

السن وٌضع اصبعه فً فمه وهً اٌضاً من مالمح الطفوله  ونالحظ المستوي الفنً 

للتمثال ضعٌؾ جداً حٌث ان مالمح الوجه ال تتماشً مع مالمح طفل صؽٌر فتبدو 

ا صبع الطفل كبٌر جداً لدرجه تلفت النظر ولذإكما لو كانت مالمح رجل كما أن 

كان الؽرض من فكره وضع الثمثال بهذا الشكل داخل حجره دفن والده للدالله علً 

بنه إالبعث والمٌالد واالستمرارٌه فً العالم االخر وتحقٌق السعاده للمتوفً ألن 

 .سوؾ ٌبعث معه فً العالم االخر
                                                           

 6 Robins,G.,  op.cit., P.73 

 132محمد أنور شكرى، المرجع السابق ، ص   
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  ٗ(27)ٌٛؽخ ٍٕت ِغ اٍور: 

 . ةسسره السادسره الخامسه أو بداٌه األنهاٌه األ: التارٌخ

 حجر جٌرى ملون :  الماده الخام

بالسرداب الى الشمال من الباب الوهمى ) عثر علٌه فى مصطبته : مكان العثور

 (للزوجه

 سم  34: االرتفاع 

 المتحؾ المصرى بالقاهرة : مكان الحفظ 

ٌجلس فى هٌبه طبٌعه حٌث مثل بحجمه القصٌر ووجه الذكى ورأسه : الوصؾ 

د ذراعٌه على صدره وساقٌه من تحته على مقعدالكبٌرو عنقه القصٌر عاق
 1
  ،

وكان أحد وجهاء زمانه بؤشرافه على قرنابه العاملٌن بالقصر الملكى وعلى اعداد 

الثٌاب الملكٌه وقٌامه بؤعمال الطقوس الجنابزٌه على روح كل من الملكٌن خوفو و 

 وهىكاهنه حتحور ( اس –اٌت  –سنت "جدؾ رع  والى جواره تجلس امراته

لزوجها  تضفى لمسات الجنان والموده باحتضانه ذراعها االٌمن ولمسه ٌدها الٌسرى

مام المقعد بقؾ طفل وطفله اكتمل بها اتساق والتوازن أالمستكٌن فى شموخ  من 

رتٌن ب الذى ٌضم ساقه القصٌسفل هٌبه األأفلقد اكمال الفراغ  ن تمثالى الزوجٌنٌب

التفرٌػ الكمال لهٌبه كل من سنب وزوجته  نالحظ، الى بعضهما البعض فى جلسته 

صندوق من الحجر الجٌرى بمثابه المقصورة  التى حوت التمثال   –فوق المقعد 

.  -داخل السراب
 8
 

األول وكان معروفا منذ األسرة األولى : كان فى مصر القدٌمة نوعان من األقزام 

كلفون بحرؾ أو وهم من المصرٌٌن الذٌن أصٌبوا بتشوهات خلقٌة هإالء كانوا ٌ

أعمال معٌنة مثل الحٌاكة والصٌاؼة والنحت أو تربٌة الحٌوانات األلٌفة أو تسلٌة 

السادة فى حٌن عمل البعض اآلخرى فى الحقول أما النوع الثانى فكان من األفارقة 

وكانوا ٌعملوا فى المعابد ولقبوا براقصى اآللهة ، وكان سنب هذا مصرٌا وشؽل من 

كان ربٌسا ألقزام القصر ومسبوال عن ادارة المالبس والحلى منصبا رفٌعا فقد 

الملكٌة وكانت له وظابؾ كهنوتٌة آخرى تتصل بشعابر الملوك أمثال خوفو و جدؾ 

.رع  من األسرة الرابعة 
10
 

                                                           
 1
 133ه ،  ص المرجع نفس 
 8

 168ص ،  2004على رضوان ، تارٌخ الفن فى العالم القدٌم ، دار شركة الحرٌرى للطباعه ، القاهره ، 
10
 64محمد صالح على ، هورٌج سوروزٌان ، المرجع السابق ، ص   



~ 31 ~ 
 

س فى أحد مناظر الباب الوهمى لسنب فى جلسة عابلٌة  –اٌت  -كما صورت سنب

ها زهرة اللوتس تستنشق االم عبٌرها أما األبن ع ابنابها الثالث اثنان منهم ٌقدمان ل

وقد صور األبن فى منظر اخر من مناظر الباب الدتها ، الثالثة فتجلس خلؾ مقعد و

.الوهمى واقفا أمام والدته ٌقدم لها زهرة من زهور اللوتس 
 11

 

 (28)ٌٛؽخ ٍورٗ ِغّٛػخ ثٕٝ ِوٚ ٚأ: 

 من الحجر الجٌرى الملون : المادة الخام 

مرو بالجٌزة داخل الباب  عثر على هذه المجموعه داحل مقبرة :ثورمكان الع

 الوهمى 

 سم  155: رتفاعاأل

 متحؾ الفنون الجمٌلة فى بوسطن : مكان الحفظ 

ٌمثل التمثال األول الزوجة واقفة مضمومة القدمٌن بجانً زوجها وٌكاد : الوصؾ 

اء طوٌل حابك ٌجسد ما قوامها ٌماثل فى الطول قوام بن مرو وقد مثلها الفنان برد

تحته من مالمح الجسد  بوجه ملٌح ممتلا وشعر مسترسل مستعار وواضعة ٌدها 

الٌمنى مبسوطة على كتؾ الزوج الٌمنى وتتدلى ذراعها الٌسرى مبسوطة الكؾ 

بطول الجسم وٌتوسط التمثال المجموعة وٌمثل بن مرو واقفا ٌقدم الساق الٌسرى 

لمعتاد بالنسبة الى تماثٌل الرجال بوجه ممتلا وشعر خطوة الى األمام وهو الوضع ا

مستعاد وتتدلى ذراعاه بطول الجسد وتقبض ٌداه على رمز الوالدة الثانٌة وٌلبس 

النقبة القصٌرة وقد حاول الفنان تمثٌل عضالت الصدر وٌمثل التمثال الثالث 

مرحلة واألخٌر بن مرو ثانٌة بوجه مخالؾ لمالمح الوجه األول رما لٌعبر عن 

أخرى من مراحل حٌاته وقد مثل فى نفس وضع التمثال الثانى ولكنه هنا ٌلبس النقبة 

.القصٌرة ذات الثنٌات 
 12

 

بٌن األم واألب عارٌة بخصلة شعر جمٌلة مسترسلة على كتفها  وقد وقفت األبنة

ل الٌسرى المتقدمة ألبٌها أما األٌمن اشارة الى طفولتها وتمسك بٌدها الٌمنى الرج

بن فقد وقؾ عارٌا بٌن تمثالى األب وأصبعه فى فمه وخصلة الشعر تزٌن كتفه األ

وقد أمسك بٌده الٌسرى ساق والده الٌمنى وقد تشٌر هذه ( رمزى الطفولة )الٌمنى 

.المجموعة  اٌضا الى رؼبه المتوفى  فى صحبة عابلته فى العالم اآلخر 
 13

 

                                                           
11
  104،  ص  1 18عال محمد الخضٌرى ، األقزام فى مصر القدٌمة ، رساله ماجستٌر كلٌة االثار ، القاهرة ،  
12
 210سٌد توفٌق ،المرجع السابق ص  
13
 211المرجع نفسه ص  
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 (29)ٌٛؽخ  ٚاثٕزخ ٚاثٕٗ( وبٜ )وبيَٛٔٛد ّضبي ر  :  

 حجر جٌرى ملون : الخام  المادة

  1883عثر علٌة فى الجٌزة حفابر زاهى حواس : المصدر 

 سم  11تمثال االبنة  –سم  15.5تمثال االبن  –سم  51ارتفاع التمثال 

 المتحؾ المصرى :  مكان الحفظ 

هو التهاثيل الههيزت التي عثر عميها يهثل كاى جالشا عمي كرشي : الوصف 
ذو مسند متوسط الطول تجلس ابنتة نفرت عنخ  جاثٌا الى جوارة  مكعب الشكل

 وتحتضن قدمة بٌدٌها الٌمنى

خر من القدم وٌحتضن قدمة الٌسرى بذراعة بن شبسس كا ٌقؾ على الجانب اآلواأل
لتدل على الطفولة ونجد كاى ٌجلس ٌضم الٌد  ع الٌد االخرى فى فمهاالٌمن وٌض

المندٌل واالخرى مبسوطة على القدم  شبهلٌمنى الى صدرة  وتقبض على ماٌا
ٌوجد بقاٌا قالدة على ٌرتدى نقبة بٌضاء قصٌرة تحلٌها ثنٌات وحزام على الوسط و

ٌعٌب كتاؾ عرٌضة تظهر شباب وقوة وقد نحتت جٌدا وبتفاصٌل دقٌقة والصدر األ
شعر مجعدة  نه ٌرتدى باروكةما عن الرأس فنجد أعلى القدمٌن الكاحل النحٌؾ أ

لنحاس وبٌاض العٌون محددة با ، ذن ذات حزوز عرضٌةى األطة الطول تؽطمتوس
نؾ مالمح طبٌعٌة العٌون الواسعة واألالعٌن من الكرٌستال والالعٌن من الرخام و
بنة فتجلس جاثٌة على ركبتها بجانب والدها ترتدى ما عن األأ،  والشفاه المتوسطة

ذات مفترق من المنتصؾ ذن ض حابك باروكة شعر قصٌرة تؽطى األرداء ابٌ
سود ترتدى قالدة من ثالثة ح مثالٌة والعٌون حددت باللون األوحزوز طولٌة والمالم

صفر الفاتح ونجد واالبٌض ولونت البشرة باللون األ صفوؾ باللون البنى واالخضر
 ) SA(T) Nfrt anXبقاٌا سوار على المعصم ونحت اسمها فوق رأس تمثالها 

 .االبنة بنفرت عنخ 

بن فٌقؾ بجوار والده ٌحتضن بٌده الٌسرى قدم والدة والٌمنى ما عن تمثال األأ
فمه دلٌل على الطفولة واٌضا الجسد عارٌا دلٌل على الطفولة باروكة  فىٌضعها 

 قٌقة ولون الجسد بنفس لون جسد األب ونحت اسمهشعر قصٌرة جدا والمالمح د
 14( .الكاتب شبسس كا  sS Spss kAبجوارة 
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  (31)ٌٛؽخ  ٌَيلح ِغ اثٕزٙبرّضبي : 

 حجر جيرى هموو : الهادت الخان

 الهتحف الهصرى :  هكاو الحفظ 

 شن  2.6: االرتفاع 

 :إٌٛف 

وتجلس األم وقد أجلست ابنتها على . ٌصور هذا التمثال سٌدة تمشط شعر ابنتها

 ذبهوتضع األم ٌدٌها على رأس ابنتها وتمشط شعرها لته. ساقٌها الممدودتٌن أمامها

وكانت تسرٌحات الشعر المصرٌة القدٌمة، خاصة ما ٌخص النساء، مزٌنة وأنٌقة، ، 

وٌمكن أن نرى . ودابماً ما كانت تكون بشرابط أو أكالٌل الزهور أوالدبابٌس األنٌقة

بعض آثار األلوان التى التزال موجودة على التمثال، مثل شعر األم، كما ٌمكن أن 

 15.اة الصؽٌرة خاصة حول العٌنٌننرى آثار لون أسود على الفت

  (31)ٌٛؽخ رّضبي ػبئٍٝ وب اَ ؽَيذ: 

 األسرة الخامسة  : التارٌخ 

 حجرجٌرى ملون : المادة الخام 

 سم 50االرتفاع 

 سقارة : المصدر 

 المتحؾ المصرى: مكان الحفظ 

حست كبٌر -ام-كان كا. حست مع زوجته وابنه-ام-ٌمثل هذا التمثال العابلى كا

  .وربٌس المهندسٌن الملكٌٌن فى عصر األسرة الخامسة النحاتٌن

ونرى الرجل ممثالً للشكل التقلٌدى فى مصر القدٌمة، فهو ٌرتدى النقبة القصٌرة 

كما ٌضع على رأسه شعراً مستعاراً قصٌراً ". أوسخ"والقالدة العرٌضة المسماة 

قبض ٌؽطى االذن وجزء من الجبهة ٌجلس باسطا ٌدٌة على ركبتة وٌ مموجا

االخرى على ما ٌشبة المندٌل المالمح طبٌعٌة والجسد نحت بدقة فى التفاصٌل 

بمفترق  أما زوجته فهى ترتدى ثوباً طوٌالً ضٌقاً وشعراً مستعاراً منسدالً . التشرٌحٌة
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من المنتصؾ تضع ٌدٌها حول جسد زوجها فى ضع ٌتسم بااللفة وانتشر فى تلك 

وأخٌراً نرى ابنهما  .ها المالمح هٌروؼلٌفٌة الفترة وتضع االخرى مبسوطة على قدم

. دلٌل على الطفولة  الذى وقؾ بٌن سٌقان والدٌه عارٌاً وهو ٌضع إصبعه فى فمه

.حست وأفراد أسرته على قاعدة التمثال-ام-كما نقش الفنان اسم كا
16

 

 ٌ ( 32)ٌٛؽخ خ ٚػبئٍز" ٚاٍىب" ـرّضبي : 

 حجر جٌرى : المادة الخام 

 . سم56: االرتفاع 

 : الوصؾ 

وٌظهر من الوهلة األولى  .جالسٌن على كرسً مرتفع الظهر وٌظهر الزوجان 
فصدر  ،التً ٌمثالن بها فً الفن المصري الفارق بٌن الرجل والمرأة، من الطرٌقة
تفاصٌل التفاوت بٌن أنوثة وعامة تبٌن ال. الرجل وساقاه أكبر، ولون جلده أؼمق

  .الرجلالمرأةوفحولة
جة بزوجها عن طرٌق وضع ذراعها حول كتفٌه؛ فً رمز للمحبة وتمسك الزو

وٌوجد بٌن أرجل الزوجٌن تمثال البنهما؛ وقد صور عارٌاً . والمودة والمإازرة
كما كان العرؾ  -وتتدلى خصلة شعر جانبٌة من رأسه، لكً تدل على الطفولة 

.المصري القدٌم
1 
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 الوسطى ةالدول

ضعؾ فن النحت فى أعقاب الدولة القدٌمة وبقدر ما عثر على تماثٌل كثٌرة  من 

عهد الدولة القدٌمة لم ٌعثر إال على القلٌل من عهد الدولة الوسطى ، وٌبدوا أن فن 

. النحت لم ٌكن منتشرا بالكثرة التى انتشر بها فى عهد الدولة القدٌمة 
11
 

ثار الدوله الوسطى من التماثٌل الحجرٌه شا ٌذكر حٌث لم ٌكن ممكنا آمن لم ٌتبقى ف

مثل  على األنفاق على ةقادر ةؼٌر مستقر ةتزدهر صناعه التماثٌل فى ظل حكومأن 

لمطالب المٌت وفقا لعقٌدتهم ،  ةاستجاب ةتماثٌل صؽٌر الإهذا الفن ولذلك لم ٌتبقى 

من  ةو من الخشب المؽطى بطبقأمن الحجر الجٌرى كما نحتت بعض التماثٌل 

. ةوكانت ؼٌر متقن ةبؤعمالهم الٌومٌالجص للخدم وهم ٌقومون 
18
 

اذ سمح للطبقات عداد تماثٌل األفراد زادت أ عشر ةالثانٌ ةسرنحو ختام األأال أن 

أخرى كحٌاتهم فى  ةضمانا لحٌا ٌداع مقابرهم تماثٌل تشبههمإدنى فى المجتمع باأل

بعد ذلك لكبار بل قاصرا على الملوك لٌس ؼٌر، ثم سمح رض وكان ذلك من قاأل

بؤن ٌودعوا تماثٌلهم  ةٌم ومن جرى مجراهم من رجال الدولقالالموظفٌن وحاكم األ

.كذلك فى المعابد مثلهم فى ذلك مثل الملوك
80
 

 ةسرٌأمن خالل فن التماثٌل عن عالقه  ةخاص ةراستطاع الفنان أن ٌعبر بمهاوقد  

ما رجال أنت تمثل حٌث كا  ةل ما ٌسمى بالتماثٌل الجماعٌخال وذلك من ةحمٌم

.بنابها أه وحدهما أو مع واحد أو أكثر من وزوجت
 81
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  ٗ( 33)ٌٛؽخ رّضبي أٚؿ ؽٛرت ٚاٍور  

 . (م.ق1142 -1 11)عشر عهد سنوسرت الثالث حول عام ةالثانٌ ةسراأل: التارٌخ

 .من الجرانٌت الرمادى: الخام ةالماد

 .مٌر مقبره اوخ حوتب: ورمكان العث

 سم  14سم ، السمك  30سم ، القطر 36االرتفاع : بعاد األ

 .المتحؾ المصرى بالقاهره: كان الحفظم

 :الوصؾ 

الوسطى مع زوجتٌه  ةدولقالٌم فى الا أوخ حوتب وهو من أواخر حكام األوٌتمثل هن 

ن أا منها أحٌانا سر بل لقد استطعنحدى بناته وقد عثر على الكثٌر من تماثٌل االأو

ن أقل حدوثا فكانت اه، أما ما كمى الى عمته وجدته ألأسره المتوف ةنتتبع شجر

كثر من زوجه لرجل واحد وقد ٌفسر ذلك فى تمثالنا هذا بحرص أالتى تبٌن  ةمثلاأل

سوه بعادات البالط الملكى وربما فسر بؤن احدى الزوجتٌن لم ى األأوخ حوتب عل

.تلد او توفٌت من قبل 
 82

 

ؼم فنى فى بٌان لتمشٌط فى توافق تام وتنا ةربعبشخوصها األ ةو تقؾ هذه المجموع

هم الممٌزة الخشنه زٌاء وما كان سابدا فى ذلك الزمان ، اذ تؤثرت سماالشعر واأل

الى  ةاصرٌن ، كما توحى األجسام الطوٌلملوكهم المع حبمالم ةوأذنهم الكبٌر

كل ٌحاء شى ، وساعد على ذلك األابهم شد عضلتتناقص تدرٌجٌا كؤنما أص

.ةالبالؽة أعضابهم ذات االستطال
83
 

التمثال مدعم بقابم خلفى مسطح الشكل على شكل لوحه تعلوها عٌنا أوجات بٌن 

نباتى الجنوب والشمال كما نقشت اسماإهم والقابهم على مالبسهم وكان االمٌر سلٌل 

 .عتهالحسب أوخ حوتب مشرفا كذلك على كهنه حتحور فى مقاط

نه من التماثٌل الجنابزٌه وٌبٌن الى أى ألرؼم من صؽر التمثال فمن الواضح وبا

مدى انحطت قٌمه هإالء الحكام االقطاعٌن فى عهد سنوسرت الثالث وهو الزمن 

الذى صنع فٌه هذا التمثال 
84
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 : اٌّوضؼبد
ذكرت نصوص األهرام أن بعض األلهات كن ٌقمن بدور المرضعه للملك وقد 

ه العملٌه على جدران المعابد و لذلك تمتعت المرضعه بمركز مرموق صورت هذ

عن بقٌه العاملٌن بالقصور الملكٌه والمنازل ، وعلى الرؼم من ندره المناظر التى 

صورت المراضع فى الدوله القدٌمه اال أنها اوضحت استخدامهن فى القصور 

  .والمنازل

 

فى قصر الملك ومنازل حكام  أما فى عصر الدوله الوسطى فقد عملت المرضعه

األقالٌم وكبار الموظفٌن ، وزاد وضع المرضعه األجتماعى فى عصر الدوله 

الحدٌثه حٌث رفعت ألعلى مكانه وٌبدو انهن كن من طبقات لها صله بالبٌت الملكى 

وتلقب سن نفر " المرضعه العظٌمه لسٌد األرضٌن" و منهن من حصلت ع لقب 

سا امون كما تلقب سننموت بعصر الملكه حتشبٌوت والده بؤنه والد مرضعه االمٌر 

 . ةالملك ةبنؤالخاصه ب ةالمرضع

  ( 34)ٌٛؽخ َ رؾًّ طفٍٙب أرّضبي  

 12واخر االسره ؤٌإرخ  ب: التارٌخ 

     من البازلت  :  الماده الخام 

 متحؾ كمبردج: محفوظ فى  

للظهر وٌقؾ الطفل وهو ٌمثل أما وطفلهما ٌقفان فوق قاعده ذات مسند : الوصؾ 

ل على على ٌمٌن امه التى ترتدى رداء حابك طوٌل وفوق راسها شعر مستعار مرس

ولٌدها   ٌمن فتضعه على كتؾما األأٌسر بجانبها كتفٌها وهى ترسل ذراعها األ

ن ٌطٌل أاد الطفل قلٌال فقد اضطر الفنان وبسبب ابتع ةاالٌمن بطرٌقه ؼٌر عادٌ

الكتؾ وذلك حتى تستطٌع د ن ٌثنٌه فى نهاٌته عنأى مره اخرم ، واضطر ذراع األ

سرى فى فمه وكؤن بها شا ن تضعه على كتؾ ابنها الذى مثل عارٌا واضعا ٌده الٌأ

ما الٌمنى فٌرسلها الى جانبه أٌتناوله 
85
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  (  35)ٌٛؽخ رّضبي ٌّوضؼخ 

 12واخر االسره ؤب ٌإرخ : التارٌخ 

      الحجر الجٌرى :  الماده الخام 

 سم  11.6: ألرتفاعا

 تحؾ بروكلٌن م: محفوظ فى 

 : الوصؾ 

تجلس المراءه على األرض و ترفع أحدى ركبتٌها عن األرض ، وتحمل الطفل 

.وتسنده بٌدها
86
 

 

  ٚرّْط ّؼو٘ب ٍيلح افوٜروضغ طفٍٙب  رّضبي ٌَيلح (36)ٌٛؽخ 

 الدولة الوسطى : التارٌخ 

 من الحجر الجٌرى : المادة الخام 

 سم 2. : االرتفاع

 متحؾ المتروبلٌتان: مكان الحفظ 

ٌظهر التمثال امراءه وهى ترضع طفلها فى الوضع المعتاد حٌث تجلس : الوصؾ 

على األرض وترفع أحد قدمٌها الى األعلى قلٌال وتسند رأسها طفلها بٌدٌها ، بٌنما 

.ٌظهر تمثال اخر لسٌدة وهى تمشط تلك المرأه 
8 
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 الفصل اخلامس

 طفبي فٝ اٌلٌٚخ اٌؾليضخيً األرّبص 
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 ةاحلديثة الدول

  خاٌؾليض خإٌؾذ فٝ اٌلٌٚ

الوسطى  ةالدول ةومثالٌ ةالقدٌمة الدول ةبٌن واقعٌ ةالحدٌث ةلدولٌجمع فن النحت فى ا

و  ةتؤثٌر على الفن عامبان ازدهارها ، وقد تدخل حدثان لعبا دورا هاما فى الإ

 :   ةخالل هذا الفتر ةالنحت خاص

 .الفتوح التى تمت فى آسٌا وخلقت فى مصر جوا من الترؾ: الحدث األول -

من  ةفكرٌ ةٌه التى تسببت فى قٌام ثورثوره اخناتون الدٌن: الحدث الثانى -

 .مشاعر أكثر عمقا وذاتٌه  ةالمصرٌ ةشؤنها أن تنمى فى العقلٌ

وة وصالبة به من قعلى ما كان ٌتصؾ  ةعالو –ثم ٌكتسب فن نحت التماثٌل ومن 

 ةهتمام بتصوٌر الحقٌقوأخٌرا األ ةحساسا بجمال القوالب التشكٌلٌأو ةأناقه وجاذبٌ –

 ةواألردٌ ةده التى حلت محل القدٌمالباطنه كذلك اهتم فن نحت التماثٌل بالثٌاب الجدٌ

كما ظهرت  ةوالجواهر وأؼطٌه الرأس الكبٌر ةوالعقود العرٌض ةذات الثناٌا الطوٌل

أوفر  ةٌجسام واللٌونه فى األوضاع واالشارات ، وأولى الفنان عنااألاألسطالة فى 

.من ذى قبل لنحت األٌدى واألقدام
81
 

نها افترقت عن نماذج الدوله الوسطى فى بعض أنجد  ةفراد فى تلك الفترتماثٌل األ

النقاط اذ فضلوا األشكال المختصره المختفٌه تحت العباءات الطوٌله سواء كان 

ٌصنع منه الحجر الذى  ةفهذه التماثٌل ٌتؤثر نحتها بحال ا أو جالسا ،التمثال قابم

واحده صماء حٌث أن الهدؾ كان اثر تذكارى بتصمٌم  ةن كانت كتلإالتمثال و

نشؤ هذا النوع من للتماثٌل كى تعرض فى ضوء الشمس القوى بالمعبد ومن ثم 

ٌعطى من السطوح  الوسطى حٌث اصبح هو المفضل اذا ةفى الدول ةالتماثٌل الكتل

كثر أصبحت ألدعوات وهى نصوص المستوٌه ما ٌمكن أن ٌنقش علٌه الصلوات وا

 ةفتراق تظهر باستمرار فى معالجاأل ةتعقٌدا مع مرور الزمن اال أن نقططوال و

 ةالتى ٌشكل منها التمثال صلب ةنجد أنه مهما كانت الكتل ةالحدٌثة الوجوه فى الدول

كل بصورة مثالٌهفقد  كان الوجه ٌش ةوخاص
88
 . 

 

 
                                                           

 22ص  عزت زكى قادوس ، المرجع السابق ،  81
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 عشر  ةالثامن ةسرهد األفراد من الرجال فى اوابل عتماثٌل األ

واحد نجدها فى تماثٌل لرجل  ةالحدٌث ةل فى تجسٌد اسلوب النحت فى الدولخٌر مثا

" وتسننم" حتشبسوت الى مهندسها وصفٌها ةوهو سننموت، فقد عهدت الملك

انت أكثر ضخامه وتحوٌرا من تلك الخاصه المتعدد فك ةباقامته تماثٌل فى معابد طٌب

لتزام بنهج أو اتجاه معٌنٌجاز وعدم اإلباإل بالملكه نفسها وتتسم
100
ثٌرا إ،وقد كان  

لبحرى لدى الملكه حتشبسوت ومربٌا البنتها ومدٌر االعمال الملكٌه الفنٌه بالدٌر ا

بعضها  ةلصلبا ةبقى عدد من هذه التماثٌل الحجرٌ وقد ةوهى تماثٌل تعتبر شبه ملكٌ

نفرو رع التى مثلت فى  ةمٌرألنه ٌظهر محتضنا لإو مقرفصا اال إٌظهر جالسا 

.تشكٌل طفولى بٌن طٌات عبابته 
101
 

أبدع الفنان فى  نفرو رع ةلسننموت وربٌبته األمٌرة وفى هذه التماثٌل المزودج

ى أن سننموت نفسه تصوٌر شخصٌن متجاورٌن ، والجدال ف ةمحاولته حل مشكل

سننموت الجسم فى  ضعدام وجود سابقات له ، وٌعرنبداع إلرجع هذا األهو م

جلسته متربعا فى األكثر أو واضعا مرفقٌه على ركبٌته متدثرا برداء ٌجعله على 

شكل مكعب حقٌقى ال ٌبرز منه اال الرأس المؽطى هو اآلخر فنرى سننموت ٌضم 

 ةالذكٌ ةى ٌحكى وجه القطلعباءه وجهها الذبٌن ذراعٌه تلمٌذته األمٌره ٌطل من ا

رقه 
102
 ةالجمع بٌن حالتى البلوغ و الطفول ةكر لمشكل، وهذا التشكٌل ٌعتبر حل مب 

.وقد قام بنحتها اثنان من معاصرٌه المقربٌن ةفى التماثٌل المصرٌ
103
 

وكان هذا النوع من التماثٌل قد اختفى بعد سقوط سننموت بالقابه بعٌدا واخفابه عن 

ه التماثٌل اكتسبت مرونه أكبر فى عهد االسره التاسعه عشر األنظار ؼٌر أن هذ

وازدادت تفصٌالت األجسام بروزا و خروجا عن اطار الكتله المصمته كما ظهرت 

تماثٌل جدٌده ٌبدو فٌها الرجل جاثٌا على ركبتٌه ممسكا بلوحه أو ناووس او تمثال ، 

ها من الجانب ال من ونلمح فى هذه التماثٌل حٌوٌه ونضاره وخاصه حٌن ننظر الٌ

. األمام 
104
 

وضع ٌحاكى فى حجره  وهو فى  ةالصؽٌر ةمٌرواألخر ٌظهر سننموت آوفى تمثال 

لهما  ةطفالهن ولكن التماثٌل الواقفأالوسطى وهن ٌرعٌن  ةوضع نساء وملكات الدول

 ةجدٌد ةالوسطى بل ٌمكن اعتباره نقله فنٌ ةسلوب الدولأل ةمفارق ةمعا ٌمثل نقط

                                                           
100
 664ثروت عكاشه ، المرجع السابق ، صـ  
101
 202سٌرسل الدرٌد ، ترجمه احمد زهٌر ، المرجع السابق ، صـ  
102
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103
 202سٌرسل الدرٌد ، ترجمه احمد زهٌر ،المرجع السابق ،صـ  
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نجده اال  وهو واقؾ وهذا الوضع ال ةلتمثال ٌصور شخصا بالؽا ٌحمل طفلاتماما  ف

.التاسعة عشر  ةسراألراد ففى تماثٌل األ
105
 

 ( :37ٌٛؽخ )ٔفوٚ هع  حِيوٌَّٕٛد ٚ٘ٛ يؾًّ األ ٚالف رّضبي 

 الكرنك معبد : مكان العثور 

 سم 52.5: ارتفاع

متحؾ التارٌخ الطبٌعى بشٌكاؼو : كان الحفظ م
106
 

ٌظهر سمنوت واقفا على قاعدة مستطٌلة وٌحمل االمٌرة نفرو رع : الوصؾ 

،ٌرتدى سمنوت رداء حابك طوٌل علٌه كتابة بالهروؼلٌفى ، وٌرتدى باروكة شعر 

ذات حزوز تصل الى األكتاؾ ، أما نفرو رع فهى ترتدى رداء حابك طوٌل اٌضا 

.والخصلة الشعر الجانبٌة للداللة على الطفولة 
10 
 

  (38ٌٛؽخ )ٔفوٚ هع  حِيوّٕٕٛد ٚ األٌَوزٍخ رّضبي 

 ( 0 14 – 1480) عهد حتشبسوت حول عام  ، 11 ةسراأل: التارٌخ 

 جرانٌت رمادى: الخام  ةالماد

 الكرنك معبد : مكان العثور 

 سم 100.5: األرتفاع

 متحؾ برلٌن : مكان الحفظ 

من  ةدمجمن ةمى تماثٌل الكلتة فقد نحت من كتلٌندرج التمثال ضمن ما ٌس: الوصؾ

حجر فى هٌبة رجل تتعارض ذراعاه على ركبتٌه متدثرا بعباءة طوٌلة وقد ظهر 

هذا النوع من التماثٌل أول ما ظهرت فى الدوله الوسطى وان عرفت الراكعة منها 

منذ األسرة األولى،  ؼٌر أن بروز رأس الطفلة من عباءة مربٌها أبدت صلة فى 

وٌتجلى سنموت هنا شابا ممتلا ،  علٌه ة انفراد المربى بما أإتمن لمسة مإثر

الوجنتٌن بوجه ناعم مستدٌر وعٌنٌن نجالوٌن ذاتى أهداب طوٌلة تمثلت بارزة 

وأذنٌن أمٌل الى الكبر وفم معتدل صؽٌر ، أما الطفلة  فقد بدا شعرها بجدٌلة األطفال 

اسمها  ه العرش وقد نقشالتى ٌتمٌز  بها األمراء ٌحلٌها الصل داللة على أنها ورٌث
                                                           

105
 202مه احمد زهٌر ،المرجع السابق ،صـ سٌرسل الدرٌد ، ترج 
106
 118المرجع نفسه ،صـ 
10 
 رأى الباحث  
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، ولقد أتاحت سطوح ( امرأه الرب )لى جانب رأسها ٌسبقه لقب إفى خرطوش 

فٌما  ةسنموت ووظابفه المتعددالتمثال مساحة تكفى لنص طوٌل ٌعدد من ألقاب 

ٌتصل بمنزلة أمون وشعابره وبؤعلى التمثال قرٌبا من منكبى سمنوت مجموعتان 

.من نقوش هٌروؼلٌفٌة 
101
 

 ةمحبوك ةٌرتدون أردٌ تمثل اشخاص جالسٌن القرفصاءثٌل هى تما الكتلة تماثٌلو

 ةنان استؽالل مساحات الرداء لكتابجزاء الجسد  وبذلك ٌستطٌع الفأتؽطى معظم 

بعض اسماء والقاب صاحب التمثال وعبارات تحث الزابرٌن على الدعاء لصاحب 

الدعوات  ن تتلقىأفى المعابد  ةل بكثرٌالتمثال ، كان الهدؾ من وضع تلك التماث

كبر قدر من الدعوات أن تتلقى روح المتوفى أسم اصحابها من قبل الزابرٌن عسى ؤب

راد أ، وربما خر على التؽلب على مصاعب العالم اآل من زوار المقبره تساعده

زاء جسد المتوفى  فٌما عدا جأكل  الذى ٌؽطى  فٌه الرداء معظم الفنان بهذا الش

ن أخر  حٌث المٌالد فى العالم اآل ةان فى لحظن المتوفى كما لو كأٌوضح  راسه

تم اكثر بمالمح الوجه لتهتدى سه  واهأمٌالده ر ةول ما ٌظهر من الطفل لحظأ

فى حد  ةن شكل الكتلأونجد ،  خر من جدٌد فى العالم اآلوٌبعث  ةح الٌه بسهولروال

 ماكنأعند وضعه فى  ةخاص ةتفرٌػ لذا ؼٌر معرض للكسر بسهول ذاته  لٌس به

 ةوصالب ةن ٌزٌد من متانأثل المعبد فربما كان القصد اٌضا تكثر بها الزٌارات م

. التمثال وبذلك العمل على حفظ التمثال وخلود المتوفى بالتالى 
108
 

 ٔفوٚ هع ٚ٘ٛ يؾزضٕٙب كافً ػجبءرٗ  حِيورّضبي ٌَّٕٕٛد ِوثٝ األ
 : (39ٌٛؽخ )

 سود من الجرانٌت األ: الخام ةالماد

 م .ق 0 14ن الكرنك م: مكان العثور

 سم  1 : رتفاعاأل

  المتحؾ البرٌطانى: كان الحفظم

بسه نفرو رع جالسة فى حضن سنموت وٌؽطٌها تحت مال تظهر األمٌرة: الوصؾ 

وذلك بؤنها  ٌبه طفولةحدى ٌدٌها ، و قد صورها فى هوال ٌظهر منها اال رأسها و أ

                                                           
 8 المتحؾ المصرى ص  ،محمد صالح على ، هورٌج سوروزٌان101
108
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حد جانبى على أ ا تظهر خصلة من شعرها مضفرةفى فمها كم تضع السبابة

.رأسها
110
  

 (41ٌٛؽخ )ٔفوٚ هع  حِيورّضبي ٌَّٕٕٛد ٚ األ 

 ( م .ق 1451 -3 14 )  11 ةسراأل: التارٌخ 

 جرانٌت: الخام  ةالماد

 سم 60 :ارتفاع  

،  ةمرفوع ةرض مع ركبلمثال وضعٌه الرجل الجالس على األاستخدم ا: الوصؾ 

على كرسى  ةوكؤنها جالسضن سننموت بوضع مابل تجلس فى ح ةالبنت الصؽٌر

نفرو رع  (  مرضع )  مربىذو مسند قصٌر ، فى نقوش التمثال سننموت ٌدعى 

 .ا اللقب كان استخدم هذه الوضعٌه ذكاء شدٌد من المثال وألجل هذ

طفال كان ؼالبا ٌظهرهم جالسٌن تصوٌر المرأه وهى ترضع األفؽالبا ما كان ٌؤتى 

ل بالضبط ، الطفل ٌستلقى فى حضن المرأه  رض فى نفس وضعٌه هذا التمثااأل لىع

.على أصدرها  من خالل رفع ركبتها الى  ورأسه ٌستند على
111
 

  ٕٗ(41ٌٛؽخ )رّضبي هعً ٚىعزٗ ٚاث 

 (امنتحتب الثانى –تحتمس الثالث )  11 ةسرمنتصؾ األ: التارٌخ 

 الحجرى الجٌرى :  الماده الخام 

  سم26: االرتفاع 

 ؼٌر معروؾ :  المصدر

ظهر عرٌض وعال  ٌجلس الزوج على ٌمٌنه زوجته على مقعد ذو: ؾ الوص

ٌن خرى على فخذه وبحدى ٌدٌه  وٌضع الٌد األؤب، خر آلٌحتضن كل منهما ا

ٌرتدى ( مهشم)ر واقؾ بنهما الصؽٌأس المقعد مثل أمامى لرالزوجٌن على الجزء األ

ا طوٌال ثوب ةوترتدى الزوج ةوطوٌل ةبسٌط ةونقبذات خصالت  ةالزوج باروك

.مثل الرأس ةوالمفقود ةجزاء المهشممثال به بعض األن التأوضٌقا وٌالحظ 
112
 

                                                           
110
 Robins,G.,  op.cit., p.145 
111
 Hawas, Z., The illustrated guide to the Egyptian museum in Cairo, Egypt, 2000, P.146 
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 ٚ ِْٛ(42)ٌٛؽخ  ثٕزٗ اِْٛ َ اثيذأرّضبي ٌْوٜ ٚىٚعزٗ ٍبد ا : 

  (عصر امنتحتب الثانى ) 11سره األ: التارٌخ 

 حجرى رملى : الخام  ةالماد

 سم 22.5 : رتفاعاأل 

 : الوصؾ

ها تظهر من ةكبٌر ةظهر عرٌض وٌرتدى الزوج باروك له ٌجلس الزوجان على مقعد

ته بٌده الٌمنى وٌحتضن زوج ةوطوٌل ةنان ومقسمه الى خصالت ونقبه بسٌطذاأل

وثوبا طوٌال  ةبسٌط ةعلى ركبتٌه و ترتدى الزوجه باروكخرى بٌنما وضع ٌده األ

ما وٌقؾ بٌنه ةسرى وتبسط الٌد االخرى على الركبضٌقا وتحضن الزوج بٌدها  الٌ

مون آل ةقاعده التمثال صٌؽه التقدمابنها عارٌا ٌضع ٌدٌه جانب جسمه وكتب على 

.رع وحمل صاحب التمثال لقب الكاتب
 113

 

  ٕٗ(43)ٌٛؽخ رّضبي ثب ٚه ٚ ىٚعزٗ ِٛد ٚاث : 

    11 ةسراأل: التارٌخ 

  من الحجر الجٌرى الملون: الماده الخام

  سم34 :رتفاعاأل

 :الوصؾ 

وٌحتضن كل منهما  ةظهر مرتفع ةوجته على مقعد له لوحلزوج ٌمٌن زٌجلس ا 

جزإه )ثٌا وعارٌا حدى ٌدٌه واالخرى على الفخذ ومثل بٌنهما ابنهما جاؤب االخر

ونقب طوٌله  ةذات خصالت وصدرٌ ةدى الزوج باروكٌرت، ( العلوى مفقود

 .وثوبا طوٌال وضٌقا ةجه باروكه كبٌره ذات خصالت وصدرٌوترتدى الزو

بنه تقؾ ٌسر للمقعد صورت األعلى الجانب األ:  على التمثال ةلمصورالمناظرا

وتمسك بٌدها الٌمنى برعم اللوتس وتمسك بالٌد االخرى  ةكبٌر ةمن باروك عارٌه اال

.برعم اخر
114
 

                                                           
 186نشؤت حسن الزهرى  ، المرجع السابق  ، صـ  113
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  (44)ٌٛؽخ رّضبي ٍٓ ٔفو ٚىٚعزٗ ٍٕبٜ ٚاثٕزٗ  ِٛد ٔفود 

 -1438) حول عام،  ( تحتمس الرابع  -امنتحتب الثانى) 11 ةسراأل: التارٌخ 

 (م.ق 1403

 جرانٌت رمادى  :الخام ةالماد

 سم 120 :رتفاعألا

عام  ةثار المصرٌاآل ةكبر حفابر مصلحاأل ةعمدالكرنك شمال بهو األ: المصدر

1803 .   

 ةالمتحؾ المصرى بالقاهر: مكان الحفظ 

 ٌعتبر سن نفر من أشهر حكام رجال البالط فى عهد الملك امنحتب الثانى: الوصؾ

.وهو حاكم طٌبه
115
  

ٌجلس الزوج على ٌمٌنه زوجته على مقعد ذو ظهر عرٌض وعال ٌحتضن الزوج 

الٌمنى وهى تحتضنه بٌدها  ةعلى الركبة ٌده الٌسرى و الٌد الٌمنى مبسوطزوجته ب

خصالته  ، ٌتخذ الزوج شعر مستعار كثٌفا تتدلى ةعلى الركب ةوالٌسرى مبسوط

رجل فى منتصؾ العمر ذى مالمح عن نم المالمح ت ذنٌنحتى الكتفٌن وال تؽطى األ

ى نمط دخل وٌنم صدره الممتلا وطٌات الشحم فى جذعه عن نعمه ورخاء عل ةجاد

عشر، وٌرتدى  ةالثامن ةسراألالوسطى وظل مستحبا فى  ةالفن المصرى منذ الدول

 ةطوٌل ةساور فى عضده ونقبأمن حبات الذهب كما ٌرتدى  ةمكون عقود ةأربع

 :حاكم طٌبه  ، الزوجه: لقاب الزوجمن ا، وعلٌها شرٌط كتابى به صٌؽه التقدمه

الملكٌه  ةالمرضع
116
. 

حدى بنات سنفر بشعرها مستعار ٌنتهى بجدابل أنفرت _ٌنما مثل بٌنهما تمثال موتب

 عةش على الجانب االٌمن للكرسى راكتنتشر على كتفٌها وقد مثلت مره اخرى فى نق

وخلفها نصؾ القربان وعلى الجانب األٌسر منظر  ةن تشم سوسنأمام مابده القربا

مشابه تظهر فٌه أختها نفرتٌتى 
11 
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ذات  ةفترتدى باروك ةالملكٌ ةنناى والتى كانت تحمل لقب المربٌما الزوجه سأ

ه شرٌط وثوبا طوٌال ضٌقا بحمالتٌن علٌ ةذنٌن وصدرٌـتؽطى ال ةخصالت طوٌل

.ةشاحب ةتسامـؤهها بشرق وجـكتابى لصٌؽه التقدمه ،  و
 111

 

التى كتب علٌها اسماء الفنانٌن الذٌن نحتاه وهما  ةوهذا التمثال من النماذج النادر

سر للتمثال وكذلك وجود امون مس و جد خنسو فى نقش رأسى على الجانب األٌ

سم الملكـخرطوشٌن ب
118
 . 

  ٝرّضبي وجيو اٌؾغُ ٌٍٍّه إِؾٛرت اٌضبٌش ٚىٚعزٗ اٌٍّىٗ ر
 (45)ٛؽخ ٌٚأٚالكّ٘ب 

  ةالحدٌث ةالدول:التارٌخ 

 حجرى جٌرى : الخام ةالماد

 م  :  رتفاعاأل

ثناء أمن بناته وقد عثر علٌه  ةتمثال ٌمثل الملك مع زوجته وثالثهذا ال: الوصؾ

صلى كان فى معبد ن موضعه األأفى مدٌنه هابو وٌبدوا  1158عام  حفابر مٌرٌت

عٌد تجمٌعه فى المتحؾ المصرى ٌالحظ أ نحتب الثالث فى كوم الحٌتان وقدالملك ام

 ةتى خاصه العٌون اللوزٌ ةته الملكالتشابه الواضح بٌن مالمح كل من الملك وزوج

برازها أحت اطار كامل حول العٌن وزاد من والتى زاد من وضوحها بن ةالمابل

شخص بالػ ولٌس رجل  حبرقه وهذا ٌبدو الملك بمالم ةبنحت الحاجب مقوس

.كبٌر
120
 

تع ما ٌجسد روع التواد بٌن الملوك وبٌن أبنابهم وبناتهم تلك المناظر ومن أم

والتماثٌل التى صورت آخناتون وزوجته نفرتٌتى وكل منهما ٌجلس بناته على 

،  ةؼامر ةوٌتقبل عبثهن معه فى سعاد نٌقبله حجره أو ٌرفعهن فى تدلٌل أو

.ناثوأوضاع األ علٌها لصالح البنات ةقالساب ةوالظاهر ةوتحتسب هذه الظاهر
121
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 :الفن فى عصر العمارنة

تؤثرت مدرسة الفن فى عهد اخناتون بدعوة عامة تؤثر بها كل من الدٌن واألدب فقد 

دعت هذه الدعوة العامة الى تصوٌر الواقع كما هو فقد نبذ الفنانون فى عهده كل 

ق التقالٌد الموروثة حتى انطلقت أٌدٌهم تجرى حرة فى تصوٌر الطبٌعة فى صد

وبساطة متناهٌة لقد نقل فنانو هذا العهد الحقابق بدون حرج وسجلوها بدون 

 122.كلفة

لقد ترك لنا فنانو هذا العصر صور رابعة من حٌاة اختاتون وزوجته نفرتٌتى وبناته 

الستة صورا تمثل الواقع والحقٌقة وقد امتد ذلك الى جسم االنسان وتصور ما ٌبدو 

اخناتون أؼلب الظن فى هٌبة واقعة للؽاٌة فقد  علٌه من أعراض وعٌوب فقد صور

صور الملك بوجهه النحٌل وعٌنٌه الضٌقتٌن المتؤملتٌن وأنفه الطوٌل وشفتٌه 

الؽلٌظتٌن وذعٌنه المتدلى ولم ٌمضى وقت طوٌل حتى كانت الملكة نفرتٌتى وبناتها 

الظن ٌتخذن نفس الوجه الطوٌل وٌبدو أن أفراد الشعب  فى عهده قد فضلوا أؼلب 

تصوٌر أنفسهم باألسلوب الملكى ، فقد كان من الطبٌعى أن تصبح هٌبة الملك 

الجسمانٌة نموذجا لهم ، على أن هناك مناظر تإكد ان فنانى عصر اخناتون قد بدأوا 

اٌضا فى بداٌة حكمه بتصوٌره داخل ذلك االطار المثالى وهى صور قد ال تنطبق 

 123 .على ما ٌمثله فى الواقع 

تون لفنانٌه أن ٌصوره وهو ٌؤكل وٌشرب مع أفراد اسرته وهو ٌالصق سمح اخنا

ه زوجته وتالصقة وهى تكاد تقبله ، وهو ٌداعب احدى بناته وهى تجلس فوق ركبت

وظهر هذا فى فن النحت حٌث ظهر اخناتون فى ، وهو واقؾ وقفة كلها استرخاء ، 

 .تمثال وهو ٌقبل ابنته 

  ٗ(46)ٌٛؽخ افٕبرْٛ يمجً اثٕز : 

 ( .م.ق 1348 -1365)عهد اخناتون، حول عام  – 11 ةسراأل :التارٌخ

 حجر جٌرى: الماده الخام

 سم  21.5سم ، الطول  16سم ، العرض  38.5تفاع راال

 1812عام  نةمن مرسم فنان بتل العمار ةلمانٌالشرق األ ةحفابر جمعٌ :مكان العثور

 المتحؾ المصرى : مكان الحفظ 
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 :الوصؾ 

تجلس فى حجره وٌقبلها فى بنته ولعلها مرٌت اتون حٌث أل اخناتون وٌضم التمثا 

ر زرق ومبزعرشا ذا وساده بالتاج األ تقلدبوه والحب اذ ٌتجلى ممإثره من األ ةلمس

وهى تلمس فى  بٌها تتلقى قبلتهأبنه الى وجه طوٌل قصٌر الكمٌن حٌث تتطلع األ

وأرست قدمٌها  ةالمعهود ةجانبٌال ةقد خال شعرها المستعار من الجدٌلرقه ذراعه و

 . ةعالٌ ةعلى منص

بٌن  ةحمٌم ةقد كان موفقا فٌما التقط من عالقن التمثال رؼم عدم اكتماله فأعلى 

 ةن مثل تلك التصاوٌر العاطفٌأ، على  ةالمتناؼم ةبنته فى تلك المإلفأأخناتون و

فى هذا التمثال مح للفنان فحسب وقد س ةنما ظهرت فى فنون حقبه العمارنأ ةالملكٌ

ن تمثال أن هناك من اعتقد أفى القصر وجالبها، ؼٌر  ةمالكال ةحٌاه األسر ةبمالحظ

وذلك بحكم الشعر ( وهى زوجه أقل شهره الخناتون)كٌا  ةنثى قد ٌكون للملكاأل

.نه من خصابصهاألمستعار الذى رإى ا
124
 

 (47)ٌٛؽخ  ِْٛ ؽزت ٚىٚعزٗ ِويذآ   

  18سرة وبداٌة األ 11نهاٌة األسرة : التارٌخ 

 حجر جٌرى ملون : المادة الخام 

 سم  8 : االرتفاع 

 ربما طٌبة : المصدر

  Bologna, museo civico Archeologico: مكان الحفظ 

ٌجلس الزوج ٌسار زوجته على مقعد ذى لوحة ظهر عرٌضة وعالٌة : الوصؾ 

و ٌمسك بها وٌحتضن كل منها اآلخر باحدى ٌدٌه بٌنما ٌضع األخرى على فخذه 

 .قطعة قماش 

ٌرتدى الزوج لحٌة قصٌرة وباروكة مكونة من جزأٌن وذات خصالت وثوبا طوٌال 

وضٌقا وجه الرجل مستدٌر ورسمت العٌون باللون واألنؾ صؽٌر وعلى الفم 

ابتسامة وله شفاه دقٌقة ووجه السٌدة مستدٌر اٌضا واألنؾ صؽٌر والفم مطبق و 

التى ترتدى باروكى تشبه باروكى أمها  وثوبا طوٌال ممتلا ومثلت بٌنهما ابنتهما 

" تا خعت "ابنته ومحبوبته منشدة آمون :ضٌقا وٌداها بجانب جسمها وكتب فوقها 
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الى كا " امون رع :وكتب على نقبة الزوج صٌؽة خروج كل القرابٌن على مابدة 

لى ا"  موت"وكتب على ثوب الزوجة نفس الصٌؽة ولكن على مابدة "  آمون حتب"

نك بٌنما كا مرٌت وحمل الزوج لقب الكاهن األول لبتاح فى معبده الصؽٌر فى الكر

وبجوار الساق الٌمنى للزوجة صورت ابنه أخرى بنفس كانت زوجته منشدة آمون ، 

الهٌبة وكتب فوقها ابنته سات موت صادقة الصور على الجانب االٌمن للمقعد 

زهرة اللوتس تتنسم عبٌرها وٌدها  صورت ابنه ثالثة واقفة تمسك بٌدها الٌسرى

األخرى جانب الجسم وكتب أمامها وفوقها ابنته المحبوبة موت نفرت صادقة 

الصوت وخلها صور ابن واقفا وٌمسك بٌده الٌسرى زهره اللوتس وٌمسك باالخرى 

قطعة قماش وكتب فوقه ابنه اموت حتب وخلفه ابن آخر بنفس الهٌبة ولكنه ال ٌمسك 

.ا وكتب فوقه  ابنه نخت آمون بٌده الٌمنى ش
 125

 

  ٌٌّْ(48)ٌٛؽخ " هع ٌِ ٍٛ"طفً ا: 

 رمسٌس الثانى فى كنؾ الرب حورون فى هٌبه الصقر 

 .( صان الحجر بشرق الدلتا)تانٌس  من : رالمصد

 .عشر  ةالتاسع ةسراأل: التارٌخ 

 منطقه العٌنٌن والمنقار فى هٌبه الصقر نحتت من) شهب أجرانٌت : الخام ةالماد

 (قطعه منفصله من الحجر الجٌرى 

  سم  230حوالى : ارتفاع

 المتحؾ المصرى:محفوظ فى 

 :الوصؾ 

سو  ةفوق رأسه قرص الشمس وٌمسك بعالم ٌظهر الملك فى هٌبه طفل  ٌضع 

قرص الشمس " رع"سم الملكى األ ةفى ٌساره وربما ٌكون فى النهاٌة الهروؼلٌفٌ

والتؤلٌه  ةفى ذات الوقت هٌبه فٌه القداسقق نبات الحلفا وٌح"الطفل ، سو " مس"

المعبود حورون كان ٌعبد فى ، و رباب كان مؽرما برفع نفسه الى مصاؾ األللملك 

ورٌٌن الذٌن عاشوا  فى كبر بالنسبه لمجموعات السبالد الشام ولعله كان المعبود األ

 ةفى عصر الدول ةرحاب منطقه منؾ خصوصا عند الجٌز بهم فى ةأحٌاء خاص

بو أ" )تاخ –ام  -حور" والذٌن ربطوا  بٌنه وبٌن المعبود المصرى الشهٌر  ةحدٌثال

ن تمثال أالى افتراض   R.Stadelmannمر الذى دفع األ( الهول بربوه الجٌزه 
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بى الهول بالجٌزه قبل ان ٌتم نقله  فى أثانى وحورون كان قابما ٌوما عند رمسٌس ال

حٌث عثر علٌه الملك فى هٌبه طفل  21 ةسرالملوك التانٌسٌن  اعتبار من األ عهد

.
126
  

ما ٌهمنا من هذا التمثال أنه ٌجسد الملك فى صوره طفل وظهرت علٌه السمات 

العامة التى تمٌزهم من وضع سبابة الٌد الٌمنى فى الفم ومن الخصلة الجانبٌة ، تلك 

.السمات التى ظهرت على تماثٌل األفراد و الملوك على وجه سواء 
12 
 

 (49)ٌٛؽخ  ٚد ِغ األِيوح ِويذ آِْٛثٕو ِو 

 (عصر رمسٌس الثانى)  18األسره :التارٌخ 

 جرانٌت رمادى: الماده الخام 

 الكرنك ، معبد آمون: مكان العثور

 سم 0 : االرتفاع  

 المتحؾ المصرى بالقاهرة: مكان الحفظ 

فى هذا ٌمثل تمثال كتلة أحد انواع التماثٌل التى عرفت فى مصر القدٌمة ، :الوصؾ 

عباءة المربى ، أحد ابتكارات األسرة الثامنة عشر التماثل ٌظهر رأس الطفل من 

ظهر تؤثٌره على هذا هذا المزٌج ى تمثال سنمموت و ابنة حتشبسوت كما ظهر ف

على قاعدة  بنر مروتٌجلس ج رأس االمٌرة من عباءة المربى ، التمثال فى خرو

تخفى أذنٌه وهى من خصابص أو سمات كباروكة الشعر اال أنها دابرٌة وٌرتدى 

ها فى فمها و األسرة التاسعة عشر ، وشعرها ٌبدو مضفر كما أنها تضع أصبعا

كان مسبول عن الخزانة المالٌة فى مصر العلٌا  اسمها منقوش حول رأسها  ،

تسع أسطر من الكتابة الهٌروؼلٌفٌة  والسفلى و مشرؾ على األعمال الملكٌة  ، 

. هتظهر على عباءبت
121
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  ثزبػ ِؼٝ ٚىٚعزٗ ٚأثّٕٙب هع ٌِ ٚأثٕزّٙب ٔيٛ٘بٜ ٚؽٕٛد كِيذ
 (51)ٌٛؽخ 

   18األسره :التارٌخ 

 حجرى جٌرى ملون : الماده الخام 

 سقارة  : مكان العثور

 سم 88: االرتفاع  

عرٌضة خلؾ  ةمنتصؾ المجموعة على مقعد له لوح ٌجلس الزوج فى:الوصؾ 

ٌرتدى عقد حول رقبته و نقبة طوٌلة  ذات جزء الرأس وٌبسط ٌدٌه على فخذٌه و

أمامى بارز وعرٌض وٌعلو كتفه األٌسر وشاح وٌرتدى اٌضا صندال ، وكتب على 

، على ٌساره تجلس " خروج القرابٌن على مابدة  بتاح سٌد العداله :".. نقبته 

الزوجة التى تحتضنه بٌدها الٌمنى وتبسط األخرى على فخذها وترتدى باروكة 

ة ذات خصالت وٌعلوها طوق من الزهور والبراعم وصدرٌة عرٌضة وثوبا كبٌر

طوٌال ذا ثنٌات على الصدر والبطن وعلى ٌمٌن الزوج تجلس االبنة الكبرى بنفس 

، رى بٌنما تبسط األخرى على فخذها هٌبة وحجم الزوج وتحتضن أبٌها بٌدها الٌس

تدى نقبة طوٌلة تشبة نقبة ٌر( رأسه مفقوده )بٌن الزوجٌن مثل أبنهما رع مس واقؾ

خرى واقفة تمسك بٌدها الٌمنى أالزوج وابنته الكبرى مثلت ابنه  ابٌها ، وبٌن

الصالصل وتالمس بٌدٌها ساق أبٌها الٌمنى ، وترتدى باروكة كبٌرة ذات خصالت 

.وثوبا طوٌال ضٌقا 
128
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 طفبياأل أٌؼبة
طفال المصرٌون القدماء اللعب كؽٌرهم فى كل زمان ومكان ، وكثٌر من عرؾ أ

.لعبهم تماثل نظٌراتها الٌوم اال أنها أقل جودة واتقانا وذلك ما اثبتته الحفابر
130
 

طفال من األقبر طفل عاب التى كانت فى حٌاتهم فقلما نجد لسعداء باألوكانوا 

عمارهم ونجد العدٌد من ألعاب التى تتفق والعدٌد من األ المصرٌن القدماء ٌخلوا من

لعاب فى مختلؾ المتاحؾهذه األ
131
. 

وصنعها أصحابها بما ٌناسب ،  لعابألكل سن ما ٌناسبها من  وعرؾ المصرٌون 

ج الطٌن الفخار والقٌشانى والعافه فصنعوا اللعب من أمكانٌات األسر المحتل

من عصر الدولتٌن   ةبعض اللعب التى وصلت الٌنا سلٌم وترٌنا،   132والحجر

األشٌاء أن األطفال فى مصر كانوا ٌفرحون أٌما فرح بمثل هذه  ةالوسطى والحدٌث

 .كما هى الحال لدٌنا اآلن

تصل أ، وقد  عةالمتنو ةطفال الخشبٌكانت ؼنٌه بلعب األ ةالقدٌم ةصرٌالم ةالحضار

 ةالمنزلٌ ةللتسلٌو المراسم القومٌه أو أعٌاد راسم الدٌنٌه واألبعضها ببعض الم

ما هو من بٌنها  نوكا ةوترفٌهٌ ةوتربوٌ ةاض تعلٌمٌؼرؤخر بواتصل البعض اآل

وكانت تنقسم الى نوعٌن نوع ثابت ونوع متحرك ـ أفراد  مخصص لفرد واحد أو

ٌث استخدمت ٌمٌه ، حوقد خصصت بعض هذه النماذج الصؽٌره لتؤدٌه وظابؾ تعل

داء قدراتهم على التحكم فى أ ةٌمأو لتن ةبعض المبادئ الرٌاضٌ ةلتعلٌم الصبٌ

، وهذه اللعب اتسمت بالتنوع  ةكسابهم مهارات معٌنمن التدرٌبات تمهٌد أل ةمجموع

و طٌور وأخرى أ البالػ فٌما بٌنها فمنها الدمى والعرابس ولعب على هٌبه حٌوانات

.على هٌبه انسان
133
 

 

 

 

 

                                                           
130
 46روز الٌندم وجاك ج ٌانسن ، ترجمة أحمد زهٌر ، المرجع السابق ص  
131
 10، ص1 18اضه فى مصر القدٌمه ، مطابع األهرام ، القاهرة أحمد الدمرداش التونى ، تارٌخ الرٌ 
132
 155المرجع نفسه، صـ  
133
  2003محمد عبد الحفٌظ هارون ،القٌم التشكٌلٌة والتعبٌرٌة للتماثٌل الخشبٌة فى النحت المصرى القدٌم كمصدر للتشكٌل النحتى ، 

 15ص 
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 : ؼت ِْىٍخ ػٍٝ ٘يئخ آكِيخ ٌ

بعضها ذات  شكاال انسانٌه،أمثلت التى بس والدمى بٌن لعب االطفال شاعت العرا

 أذرع وأقدام متحركه
134
ٌحتفظ ، و   (52)ٌٛؽٗ  و البعض االخر ثابت ( 51)لوحة  

   . 135خشبٌهلمتحؾ البٌرٌطانى بلندن بعرابس ا

 (53)ٌٛؽٗ  كِيٗ فْجيٗ

 طىالوس ةالدول : التارٌخ 

 الخشب: المادة الخام 

لها شعر مشكل على هٌبه خرز من الطٌب المحروق ذات دمٌة خشبٌة : الوصؾ 

مع  ةتبادلٌ ةحمر فى منظومسود واألسطح مستوى علٌه خطوك ومربعات باأل

  .ةبٌض وهى واحده من اللعب الفردٌالمربع األ

 ( :54)ٌٛؽخ لياَ ٌؼجخ ِٓ اٌؼبط ٌضالس أ

 (الوسطى  ةالدول)عشر  ةالثانٌ ةرساألعصر ل ترجع: التارٌخ 

 العاج: المادة الخام  

تظهر  ةراقص ةقزام ساللٌٌن ٌكونون فرقتماثٌل أل ةربعأمن  ةتتكون اللعب :الوصؾ 

ساللٌٌن وقد عثر األقزام ال ةنهم ٌنتمون الى فصٌلأ ةمالمحهم وخصابصهم الجسمٌ

 .ولسنوسرت األ اللشت من عهد الملك ةمنطق ةفى جبان ةعلى هذه المجموع
136
 

ماٌسترو )فرادها مسرح صؽٌر وٌقودهم ربٌس أٌعتلى  ةاألقزام الراقص ةمثلت فرق

 ةمن العاج بٌنما ٌقؾ الثالث ةٌقاع لهم بالتصفٌق الذى ٌقؾ على قاعدٌضبط األ( 

ٌرفع كل  ةكبٌر ةوٌجمع القواعد الثالث قاعد خشبٌ ةخرون على قواعد متماثلاآل

حدهم ألالعبٌن وضعا ٌنم عن دوره وٌفتح ، وٌتخذ كل من اعلى أمنهم ذراعٌه الى 

.نه ٌرقص ؤحدهم بجسمه مظهرا براعته كأنثنى فاه كؤنه ٌؽنى وٌ
13 
 

                                                           
134
لقدٌمه ، ترجمه عبد المنعم ابو بكر ، مكتبه النهضه المصرٌه ، صـ ادولؾ ارمان وهرمان دانك ، الحٌاه المصرٌه فى العصور ا 

1 4 
135
 10أحمد الدمرداش، المرجع السابق ،  صـ  
136
 48عال محمد العجٌزى ، المرجع السابق ، صـ  
 102 صــ،   1811المصرٌه العامه للكتب ،  ا القدٌمه ، الهٌبةفى عصوره ةالمصرٌ ةسراأل، عبد العزٌز صالح   13
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نه كان ٌنفذ منها ثالث خٌوط ٌتصل كل منها أثالث ثقوب ٌحتمل  ةووجد فى القاعد

 .بقاعده  قزم فتحرك التماثٌل بواسطتها 

ن أفرٌقٌن كانت رقصات ترفٌهٌه اذا ألقزام ان رقصات األأوٌالحظ هنا اٌضا 

عها فى نها دفنت مأتها كما هو الترفٌه عن صاحب ةالؽرض من استخدام هذه اللعب

.مامها فى العالم اآلخرأالمقبره لتسلٌتها والرقص 
131
 

وتعتبر هذه التماثٌل النموذج الوحٌد الذى تركه لنا فن النحت المصرى القدٌم عن 

رقصات األقزام المصرٌٌن 
138
 . 

، فقد  وجدت فى قبر صبٌة تدعى حابىوقد  ةالقدٌمة المصرٌمتع اللعب أ وتعد من

ادرك المصرى احتٌاج االطفال للعبهم فى العالم اآلخر لذلك دفنوا معهم تلك اللعب 

الستخدامها مرة أخرى 
140
. 

 طبؽٓ اٌغالي 
هما ومتحؾ لٌدن بهولندا بلعبتٌن صؽٌرتٌن، تمثل كل من ةٌحتفط متحؾ القاهر 

فوق سطح منحدر صؽٌر وٌتدلى خٌطان من جذع  ةرجال ٌطحن الحب بمرحاه دقٌق

 (56( )55)لوحه  . 141الرجل ٌشدها الطفل لٌوقفه وٌرخٌهما فٌجعله ٌمٌل 

ا:لعبامشكلةاعلىاهًئةاحًىلنًةا

ومن ،  ةمتحرك ةصنع هواة العب لعبا حٌوانٌ ةالمتحرك ةنسانٌوالى جانب اللعب األ

لتمشط شعرها على نحو ما تفعل  ل قرده أجلست بنتها أمامهادمٌه تمث أطراؾ الدمى

(  5)لوحه  143وحصان متحرك مصنوع من الخشب ،  142مع بناتها ةم البشرٌاأل

 .جمعت ما بٌن االنسان والحٌوان  ةوثالث( 51)وآخر ثابت  لوحة 

أولجت عصى بداخلها  ةمثقوب ةما اتسم تشكٌله بهٌبه سالحؾ صؽٌرمنها كما أن 

ا األسود فقاموا بتشكٌلها أم ،  ثعالب افهم العلٌا بهٌبه روإسوم كالب أوطرأنحتت 

 ةلألمام وتسحب سٌقانها الخلفٌ ةسٌقانها األمامٌ ةمفرود ةصؽٌر ةخشبٌ ةمن قطع

ثبتت أحد أطرافها بثقوب  ةلمنفص ةخشبٌ ةللخلؾ بٌنما شكلوا ذٌولها من قطع

                                                           
 50محمد العجٌزى ، المرجع السابق ،  صـ عال  131
 50المرجع نفسه، صـ 138
  116نشؤت حسن ، المرجع السابق ، ص  140
 155سعٌد اسماعٌل  ، المرجع السابق، صـ  141
 155المرجع نفسه، صـ   142
 10أحمد الدمرداش ، المرجع السابق،   صـ  143
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متحرك ذو أسنان برونزٌه لبإات بفك جهزت بها مإخرتها وجهز تماثٌل ة صؽٌر

ٌل القطط بفك كما جهزو تماث، ( 58)لوحة  وتبدو وكؤنها تسٌر بخطو متثاقل وبٌد

تمساح نحت من الخشب وهو دقٌق الصنع ٌستطٌع ان كذلك  ةمتحرك وأعٌن مطعم

ٌفتح فمه وٌقفله
144

ٌر ضامه أجنحتها فمى بهٌبه عصاشكٌل بعض الدتكما قاموا ب، 

  .145  هبدق   ونحتوا تفاصٌلها 

 (: 61)ٌؼجخ ػٍٝ ٘يئخ ضفلػخ ٌٛؽخ 

 دولة حدٌثة: التارٌخ 

 من العاج : المادة الخام 

 االسكندرٌة : مكان العثور 

 سم 3.5سم ، العرض 3: االرتفاع

 المتحؾ المصرى بالقاهرة : مكان الحفظ 

. صؽٌره ذات فك متحرك صفدعه: الوصؾ 
146
 

 ٌؼجخ ػٍٝ ٘يئخ طبئوٌٛؽٗ )61(
 من الخشب : المادة الخام 

 سم8، العرض  مس 12.5 :رتفاع اال

  لعلها استعملت طابراً ٌطٌر عند قذفه فً الهواءلعبة على هٌبة طابر ، : الوصؾ  

. إذ ترى دالبل استعماله على جسد تمثال الطابر
 14 

 

 :(62)ٌٛؽخ  ٌؼجخ ػٍٝ ٘يئٗ فأه

من الخشب لذٌل ما الفك السفلى و اولة الحدٌثة  ، البدن من الفخار أترجع لعصر الد

   141.خٌط ٌستطٌع من خالله الطفل تحرٌك ذٌل الفؤر الى أسفل وأعلى  ٌتصل به، 

 

                                                           
 4 1ادولؾ ارمان وهرمان دانك ، المرجع السابق ، صـ  144
راشد حماد ، اشؽال النجارة فى مصر القدٌمة منذ أقدم العصور حتى نهاٌة عصر الدولة الحدٌثة ، محمد  145

 301، ص  1884رسالة ماجستٌر ، القاهرة 
 155دكتور سعٌد اسماعٌل  ، المرجع السابق ، صـ 146

14  Data base  eygption museam  
141 Ancient Egypt, p.52  ,Hart ,G. 
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 :ػٍٝ ّىً لوك ٌؼت

ضمن خرابب البٌوت والقصور اب اللع ُعثر من عصر العمارنة على كثٌر منوقد 

وفً ذلك ٌدل على ما حظً به ،  تصور القردة وحدها أو فً مركبات تجرها القردة

 .من حب أطفال العمارنة من العابلة المالكة  هذا الحٌوان

 :ٌؼجخ ػٍٝ ٘يئخ لوك :  (63)ٌٛؽخ 

 (عصر العمارنة )دولة حدٌثة : التارٌخ 

  من العاج: المادة الخام 

 .-وادى الملوك  - من مقبرة توت عنخ آمون: المصدر 

 سم 8.4: االرتفاع

 المتحؾ المصرى بالقاهرة : مكان الحفظ 

. قرد صؽٌر ذي ذراعٌن متحركٌن تى تمثلال اللعبة: الوصؾ 
148
 

 :ٌؼجخ ػٍٝ ٘يئخ ػوثخ فٛلٙب صالس لوٚك  (64)ٌٛؽخ 

 (عصر العمارنة ) 11الدولة الحدٌثة األسرة : التارٌخ 

 .حجر جٌرى ملون : المادة الخام 

 .-وادى الملوك  - من مقبرة توت عنخ آمون: المصدر 

 سم  10.5: االرتفاع 

 لمصرى بالقاهرة المتحؾ ا: مكان الحفظ 

هً تصور ثالثة قرود على عربة بؤربع عجالت وربما كانت بنت الملك : الوصؾ 

. تلعب بهذه اللعبة
150
 

 

                                                           

148 Data base  eygption museam  
150
 http://www.globalegyptianmuseum.org 
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 ٌؼجخ ػٍٝ ّىً اٍل ٌٛؽخ )65(  :
دولة حدٌثة: التارٌخ   

سم 11 : رتفاعاأل    

صمم األسد من قطعة خشبٌة  صؽٌرة مفرودة سٌقانها األمامٌة لألمام : الوصؾ 

نها الخلفٌة للخلؾ بٌنما الذٌل شكل من قطعة خشبٌة أخرى منفصلة وتسحب سٌقا

 ثقب جدوثبتت أحد أطرافها بثقوب صؽٌرة جهزت بها مإخرتها ولكنه هنا مفقود 

 ثقبٌن ، أحدهما على رأسه واآلخر فً موضع الذٌل
151

 

 ةخشبٌ ةكرات شكلت بعضهامن قطع ةما بهٌبأ بعض اللعب النجاورن عصنكما 

طع خشبٌه متحركه تم وصلها معا ق ةقاموا بتركٌبه من أربع اآلخروبعضها  ةواحد

كرات كما صنعت ال  152. تخللت ثقوبها المختلفه  ةعن ساسٌر خشبٌ ةاور عبارحبم

من الفخار الملون ، وكانوا عادة ٌحشو بها حبوب أو قطع من الفخار حتى تهتز 

محفوظة فى ٌة ، كما وجدت لعبة على شكل عربة حرب (66)لوحة  153عندما تقذؾ 

كانت النحلة الدوارة من ألعاب األطفال ،  كما  ( 6)لوحة المتحؾ المصرى 

  . (61)لوحة  الحدٌثة المصرٌٌن المحببة فً العصور القدٌمة فضالً عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

151
 301محمد راشد حماد  ، المرجع السابق ، ص  

 . 301المرجع نفسه، ص  152

153 op.cit., p.52, Hart, G. 
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ا:طفثالاللريثاضًةاعثابالأأل

 ةعاب الجماعٌلالأمى الى عن العرابس والد شب الطفل عن طوقه وٌنصرؾٌعندما 

واألطالل  ةحدابق القصور وسطوح الدور واألزقفٌما بٌن الرفاق من سنه  ةومزامل

ال تفترق  ةمن األلعاب المرح ةن صنوفا عدوطفال المصرٌمارس األفقد والحقول ، 

 .154عن ألعاب أطفال الٌوم فى شا كثٌر

ّٙو أِٚٓ  خِّزؼ خوبٔذ ثَيط خٌؼبة اٌّٖوٜ اٌمليُ ِىٍفأٓ ٚ ٌُ رى
 :ؼبثُٙأٌ

 :ٌؼجٗ اٌفزيبد
 ةفكن ٌلعبن لعبه رمى الكر ةضلن األلعاب التى تحتاج الى مهارأما الفتٌات فكن ٌف

صور وٌتصارعن ولكن فى الهواء بسرعه وٌتقاذفن الكور وكن ٌتماسكن من الخ

ن تتعلم الرقص ولم ٌكن أكان علٌها  ةابش ةالرقص فكل فتا كانت ةلعبتهن المفضل

ن ٌردن أن ٌصبحن راقصات األمر مقصورا فحسب على الفتٌات الالتى ك

 155.محترفات

طرق  ةالفتٌات ولها عد ةطفال خاصلدى األ ةلعاب المحببوهى من األ:ااةلللعبابثالكر

التى تمسك  ةفمنها البسٌط الذى تقؾ فٌه خمس فتٌات فى صؾ ٌنظرن الى السادس

خرى تعتلى فٌها بنتان ظهرى زمٌلتٌهما ثم تتقاذؾ الراكبتان أ ةبٌدها وطرٌق ةكرال

 ةحدهما فى تلقى الكرأواذا فشلت  ةمتالحق ةفى حركات سرٌع ةكرات صؽٌرثالث ب

 تنزل عن ظهر صاحبتها لتعتلٌها هى
156
منظر  ةمناظر اللعب بالكرومن أجمل ،   

س على اخرى لتحاول ان ببنى حسن ٌمثل أربع بنات واحده تجل" خبتى" ةمن مقبر

ٌها ونرى فى المنظر الفتٌات خرى علواذا سقطت منها تقؾ وتجلس اآل ةتتلقى الكر

السن وأبدع الفنان فى  ةعلى حداث ةالعقود واألساور والضفابر الدال ترتدٌن

 ةفى روح المتوفى وكانت الكر ةٌشٌر الى انها كانت تبعث السعاد تصوٌرها مما

الجلد –البردى  –ل الٌاؾ النخٌل ، مث ةتصنع من مواد متعدد
15 
  .(68) لوحة 

                                                           
 155، المرجع السابق ، صـ  دكتور سعٌد اسماعٌل  154
155
ق م ، ترجمه عزٌز مرقس ، مطبعة المعرفة ،  12الى  13بٌٌر مونتٌن ، الحٌاة الٌومٌة فى مصر فى عهد الرعامسه من القرن  

 136صـ 
156
 23،  ص   200زاهى حواس ، األلعاب  والتسلٌة والترفٌه عند المصرى القدٌم ،  
15 
 4 نشؤت حسن ، المجتمع فى مصر القدٌمة ، شكل  
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ما إذرعهن أضفابرهن وٌمددن  ةفى نهاٌ ةبط كرا برومنها لعبه ٌقمن فٌه -

نها من جٌرانهن من التى ٌستعر ةحدى العصى المنقوشإو بأمساك بمرآه باإل

ن تتم زٌنتهن بهذه الكٌفٌه أالصبٌان وبعد 
151
كن ٌدورن حول أنفسهن و  

ٌؽنٌن وٌصفقن  ةعلى هٌبه دابرهن لوٌقفزن وٌتماٌلن وأقرانهن تلتفن ح

عن توسل الى حاتحور  ةهن الذى النعرفه جٌدا كان عباراإوؼن -ٌدى باأل

ات فى وقت كر ةأو ٌلعب بعضهن بعد،  (0 )لوحة  .  -ربة كل  الملذات

طع وفرٌق مع ثنى األذرع بشكل متقا خر بكرتٌنواحد أو ٌلعب البعض اآل

158.(71)ٌٛؽخ زن فى الهواء أو ٌقف ةثالث ٌقفن على رجل واحد
 

تقؾ فتاتان كبٌرتان ظهر كل  : ةولاليثاراةم الملفثاجألخرىاالاختلىامناعثااةولعب -

ؾ أربع ٌفردن أذرعهن ٌمٌنا وشماال ثم تقمنهما ملتصق بظهر األخرى و

وٌمسكن بؤذرع الفتاتٌن  ةؽٌرات الى جانبهن وأرجلهن متجاورفتٌات ص

هم معلقات ثم وٌصلبن أجسامهن تماما وٌرتمٌن فى الهواء ، كؤنما  ةالممتد

هن احدا تالبدء ثالث مرات على األقل اال اذا سقط ةاشارٌدرن بعد سماع 

. ةعلى األرض فتتوقؾ حٌنبذ اللعب
160
 

 :اٌمفي ػٍٝ اٌؾٛاعي أٚ" حٚىاإل بفط"ٌؼجٗ

 ةع األٌدى ممتدابوأص ةهم ممدودٌجلس ولدان على األرض متقابلٌن وأٌدٌهم وسٌقان  

على األرض بهذا  ةندالقدم الٌمنى المتس نفراج وكعب القدم الٌسرى فوق أصابعأفى 

ن ٌمسكوا ألالعبٌن اآلخرٌن القفز علٌه دون ٌتم تكوٌن الحاجز الذى ٌتحتم على ا

الحال ان ٌمسكوا قدم الالعب  ةن بطبٌعوعبون الذٌن ٌكونون هذا الحاجز ٌحاولالوال

وال " الجدى على األرض"الذى ٌقفز فاذا أمسك بها انقلب على األرض وأصبح 

بل علٌه ان ٌقفز وٌعلن بؤعلى صورته  ةتى بحركات مخادعز لمن ٌقفز ان ٌؤٌجو

"اثبت جٌدا فؤنا آت أٌها الرفٌق:" قابال 
161
 مقبره بتاح حتب نولقد ظهر فى جدرا،  

 ةوقد وضع شرٌطا على كتفه ربما كان مكافؤ ةحد المشاركٌن فى هذه اللعبأورأٌنا 

                            ةول، كما تكرر المنظر فى مقبر مروركا من الدةللفابز فى اللعب

. ةالقدٌم
تمثل  وهىأٚ ٌؼجخ اٌؾّبه " جمال الملح"المــعروفة باســم كذلك اللعبة  162

لعاب ن وهى من األو طفلٌأدٌه وركبتٌه ٌحمل فوق ظهره طفال طفال ٌزحؾ بٌ
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 ةفى مقبر ةطفال ، وقد ظهرت هذه اللعبجدا التى تبعث المرح فى قلوب األ ةالطرٌف

ٌظهر منظر الولد الراكع ٌمشى على  حٌث( ةالخامس ةسراأل) حتب بسقارهبتاح 

اربع الــذى ٌركــب على ظهــره طفلٌـــن صؽٌرٌن والوضع ٌحتم على الطفلٌـن أن 

.ٌمسكا ببعضهما بشدة 
ٚوً ٘نٖ اٌٍؼبة ٔغل ٘ب ِّضٍخ ػٍٝ علهاْ   163

 (2 )لوحة ِمجوح ثزبػ ؽزت 

التحتاج الى كثٌر من المال فاذا كان عددهم كبٌرا لعابا أطفال ٌلعبون اٌضا وكان األ

نقسموا الى فرٌقٌن وفى كل فرٌق كان كل العب ٌحوط ذراعٌه خصر الالعب أ

والن فى مقدمه الفرٌقٌن ٌقفان متواجهٌن وقدم كل وكان الالعبان األ، الذى ٌتقدمه 

خر سقاط اآلإمنهما أمام قدم خصمه وٌثنى ذراعٌه فوق صدره وٌحاول كل منهما 

ذراعك أقوى منه بكثٌر :" قابلٌن له  ةالفرٌق الالعب الذى فى المقدم ةوٌشجع بقٌ

 (73)ٌٛؽخ  164"فال نتخاذل وٌردد الباقون فرٌقنا أقوى انتصر علٌه أٌها الرفٌق

أوالد  ةنها بثالثوجوز وال فرد ٌلعبونها بزهر أو حصى وٌإد ةتشبه لعب لعبة اخرى

قل فوق أكتافهم معتمدا على ٌدٌه وقدمٌه بما ٌشبه رابعهم لٌنت جنبا الى جنب وبصعد

 (4 )لوحة   165.ةبعض تمارٌن الجمباز الحالٌ

 ةلعبه كان الصبٌان ٌعتمدون فٌها على أعقاب أقدامهم وٌدورون علٌها فى شبه حلق

بحٌث ٌقؾ اثنان منهم فى محورها وٌمسك كل منهما بٌدى زمٌلٌن له ٌمٌالن  ةدابرٌ

 ( .5 )لوحة برة مروركا ظهرت فى مقالى جانبٌه 

لٌسٌر الجرى خرٌن فى سرعه الجرى ونظرا ألنه من اوالد اآلوٌتبارى بعض األ

دٌهم على أقدامهم ن بالجرى على ركبهم و ٌقبضون بؤٌوا ٌتبارونعلى األقدام لذلك كا

نه ٌسٌر على أربع وٌركب فوق إوجد من بٌن المجموعه ولد كبٌر ف من الخلؾ واذا

ان على ظهره وهو حٌتماسكان باألٌدى واألرجل وٌتؤرجان ظهره ولدان صؽٌر

 .ٌسٌر 

كان على هدؾ معٌن مرسوم على األرض وٌحمل هذا :  ٌؼجٗ هِٝ اٌؾواة 

" المعاصر"سخم هو معبود الهدؾ اسم سخموا سشمو وال ندرى سبب هذه التسمٌه و

صراع كبرى وكان من المتوقع ان ٌسمى الهدؾ باسم قاتل أوزٌرٌس ولل ةوله مكان

برج وٌضع كل  ةن بعضهم ٌقؾ على هٌبإذا توافر عدد كبٌر من الالعبٌن فهواة فا
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العب ذراعٌه على أكتاؾ جٌرانه وعلى الباقٌن أن ٌبقوا فوق البرج عاملٌن على أال 

.ٌمسك بهم الحارس 
166 

مٌله والد وٌخفى وجهه فى حجر زحد األأن ٌجلس أوتتمثل فى  :ففبء اٌٛعٗإٌؼجٗ 

ن ٌعرؾ من ضاربه فاذا عرؾ جلس الضارب أإه ضربه وعلٌه وٌتناوب زمال

طفال حتى خمٌن التى ٌمارسها األالت ةشبه بلعبأمن جدٌد ، وهى  ةنه لتتكرر اللعبمكا

.ٌومنا هذا 
16  

ٌرشقونها  ةارون فٌها على اقتالع أدوات مدببلعبه كان الصبٌان ٌتب :لزالعٌؼجٗ اال

والقذؾ بها ن ٌسبق ؼٌره الى اقتالعها ثم ٌحاول كل منهم أ ةخشبٌ ةأوال فى كتل

ثالثه تإدى بثالث وسابل ٌشترك فٌها اثنان أو توكان ةبعٌدا بضربه عصا سرٌع

 161تٌن ادأأو  ةواحد ةمدبب ةو عصوٌن وٌضرب فٌها أداأوٌمسك الالعب فٌها عصا 

وطوق فٌقؾ اثنان على  ةكانوا ٌلعبون فٌها بعصى معقوف :ٌؼجٗ اٌطٛق ٚاٌؼٖب

ك كل منهما عصاه فٌه بحٌث تتشابك مع عصا زمٌله ثم ٌحاول مق وٌسجانبى الطو

 168.ن ٌخلص عصاه وٌجذب الطوق بها قبل زمٌله أكل منهما 

 ةٌتظاهر الصبٌان فٌها بجدٌ( ةعساكر وحرامٌ) ةتشبه لعب ةلعب :فوٜأٌؼبة أ

لعبه ٌجلس فٌها طفالن على االرض ظهرا لظهر وقد تشابكت  ةلطٌف ةمفتعل

 0 1.بذراعٌه ةخر دون االستعاناول كل منهما ان ٌنهض قبل اآلوٌح اذرعهما
وىف بعض األحيان ينللب اللعب اىل عراك فالودل األخرق أو اخملادع اكن يعاكب ابللمك 

ابأليدى وابلرلك ابألرجل وكد اكن ىف بعض األحيان يوثق حببل مكجرم حليلى ويرضبه 

.جالدوه بعىص ينهتىى طرفها ىف شلك يد 
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 :ووٚثبداألٌؼبة أ

 :ِٚٓ أِضٍخ رٍه اٌؾووبد 

 بجسدها عن طرٌق ثنى الجذع الى الخلؾ حتى  ةكامل ةفتاه تقوم بعمل دابر

 .ةالقب ةطفال االن لعبترتكز براحتى ٌدٌها على االرض وٌطلق علٌا األ
 بؽٌر ان  ةكامل ةرافعا ساقٌه الى أعلى فى استقام ؼالم ٌقؾ على رأسه

 . ٌرتكز على ٌدٌه

 وتتشابك ٌداه خلؾ  ةلجذع االعلى بشدى كل منهما تمرٌنا للؾ ااثنان ٌإد

 .رأسه

 والد جنبا وٌصعد رابعهم لٌنتقل على أكتافهم معتمداأ ةٌقؾ فٌها ثالث ةلعب 

 .ةٌشبه بعض تمارٌن الجمباز الحالٌ على ٌدٌه وقدمٌه بما

 حدى ساقٌه االخرى إرض وٌخالؾ كل منهما وضع اثنان ٌجلسان على األ

 .الٌوجا ةسه بما ٌشبه رٌاضأرجل ٌقؾ على ر،  ةووشدهما بق

 او ٌركبون على ظهور ،  اوٌقفز فى الهواء ةمنهم من ٌقؾ على رجل واحد

 .بعضهم

  بحٌث التلمس  ادورانا سرٌع ةخرٌان ٌدور بهما رجالن فى حلقأاثنان

 ةالحدٌث ةذا المنظر على اوستراكا من الدولقدام وهعقاب األأال إرض األ

 .فى متحؾ تورٌن موجود حالٌا

( انتؾ أكر)ةمقبر ةلعاب البهلونٌقابر التى ظهرت فٌها مناظرهذه األومن الم -

ت واقفتٌن تصفقن الثنٌن عشر حٌث مثلت اثنتٌن من الفتٌا ةالثانٌ ةمن االسر

 .ةهما الى الخلؾ على هٌبه نصؾ دابروهما نابمان وٌثنٌان قدمٌ ةمن الصبٌ

الى حوالى القرن العشرٌن قبل  ترجع ةقدٌم ةكذلك وجدت مناظر مصرٌ -

وتمرٌنا أخر ٌعتمد فٌه  ةت تمرٌنا للؾ الجذع األعلى فى شدالمٌالد وتضمن

دون  ةكامل ةسه وٌقٌم جسمه محتفظا بتوازنه فى استقامأؼالم على ناصٌه ر

 .2 1ارتكاز على ٌدٌه أو كتفٌه 

 

 

                                                           
1 2
 104 صــ،   المرجع السابق،  ا القدٌمةفى عصوره ةالمصرٌ ةاالسرزٌز صالح ،  لععبد ا 



~  3 ~ 
 

و وهارس الفتياو عدا هذي األلعاب العاةا أخرى ةتطمب أداؤها ىصيةا ه
 وحمل األثقال(    -6 )لوحة  ةالمصارع  :الجهد والتهريو والههاري هثل

 ةهوا ةوالتجدٌؾ وكان ٌإدٌها الشبٌه عاد ةوالقفز والتحطٌب والعدو والسباح

.ومحترفٌن وٌحاول الصؽار أن ٌقلدوهم فى بعضها كلما استطاعوا 
1 3
 

عوامل  ةماعٌه عدألعابهم الج ةوالوسطى ممارس ةهٌؤ ألبناء الطبقتٌن الثرٌقد  و

 :منها

 ةلها تجرى بمقضاها السٌما بالنسبه للمصارع ةوجود قواعد اساسٌ -1 

ورضا األهل عن ممارستها لها مع زمالبهم وقد بلػ بهم هذا الرضا فٌما ذكرنا  -2

الى حد السماح بتصوٌرهم ٌإدونها على جدران مقابرهم رؼم الطابع الدٌنى 

 واألخروى لهذه المقابر

اها الواسع ، قد ٌسكنها كانت دورا عابلٌه بمعن ةالقدٌم ةلب الدور الكبٌرأن أؼ -3

 ةوأفنٌ ة، ونتوفر فٌها احٌانا حدابق متسعوأوالده المتزوجون واحفاده  ةرب األسر

صورتها المناظر  التى ةالحال من بٌوت العام ة، وذلك على العكس بطبٌع ةرحب

ا العابهم لم ٌكن ألطفالها أن ٌمارسو والتى ةمتالصق ةضٌق ةوطٌب ةواألطالل الباقٌ

كلما تحرورا من  ةقرب المزارع وبٌن االطالل القدٌمو ةالجماعٌه فى ؼٌر األزق

 4 1.العمل ومن السعى وراء كسب الرزق 

ته ى قدرامنتاع بوقته بؤلعاب طرٌفه ومفٌده توهكذا عرؾ المصرى القدٌم االستم

ٌخل  ى ألعابه ممٌزا متنوعا ولموتروح عن نفسه وكان المصرى القدٌم ف ةالبدنٌ

 ةبدٌع ةذهنٌه نحت قطع اللعب باشكال عدٌدلعاب الوقت التسلٌه من فن ، ففى األ

 5 1.الجمال ةالرابع ةوحفظها فى صنادٌق االبنوس المطع

 :ٌؼجٗ اٌضؼجبْ

أو نقش ، كانت تلعب فوق لوح مستدٌر رسم ةالمفضل ةعاب الذهنٌلالوهى لعبه من ا

رأسه فى الوسط وأجزاء جسمه قد قطعت حلزونٌا  تو وعلى سطحه ثعبان مل

بخطوط كؤنها مربعات وٌكون للوح ؼالبا مقبض ٌزود به ، وكان االعبون 

على شكل أسود ولبإات ثالث من كل نوع  ةاللعب تماثٌل صؽٌر ىٌستعلمون ف
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وكرات بٌضاء وحمراء وعندما ٌنتهى اللعب كانت هذه القطع تجمع وترتب فى 

 .ةادخال الكرات الى مركز الدابر ةبنس وهدؾ اللعبصندوق من اال

ت ولقد عثر على لهٌن حورس وسباإل ةفربما تكون مرتبط ةاما عن رمزٌتها الدٌنٌ

.حالٌا بمتحؾ لٌدن ةموجود ةنماذج لهذه اللعب
1 6
 

وقات المرح أدارٌات واآلثار المختلفه تفاصٌل فظت لنا اللوحات والجحخٌرا أو

 قدٌم عند المصرى ال ةوالتسلٌ
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 ٌؼبةأثٙب ِٕبظو  داٌّمبثو اٌزٝ ظٙو

 :فٝ اٌلٌٚخ اٌمليّخ  ِٕبظو أٌؼبة 

 ةومثلهما فى األسر ةسثنٌن فى األسره الخامأفراد فى سقاره ربع مقابر لألأظهر فى 

فقط ولٌس  ةظهور المنظر ترجع أن ؼرض المنظر هو الترفٌه والتسلٌ ةوقل ةالسادس

 .لؽرض دٌنى

ا:ةمقثابرالأسرهالخلثامسوالاأ

 المنظر على( لشمً لوسركاؾرع فى معبد ا كاهن) نٌكاوحور -1

 ةمقبره نٌكاوحور باالضافه الى لعبظر الجرى فى نكذلك م .الجدارالشرقى

 لطفلٌن ٌتصارعان ةمراحل حركٌه مختلف ةسم الفنان ستوٌر ةالمصارع

 .على الجدار الشرقى ( ربٌس قضاه ووزٌر)بتاح حتب  -2

اد ثراء كبار رجال الدولة واألشراؾ فى األسرة الخامسة الى اتساع أدى ازدٌ

لى التوسع فى موضوعات النقوش فى تساع حجراتها وقد أدى ذلك بدوره إالمقابر وا

دخال تصوٌر الحٌاة إأضٌؾ الٌها موضوعات جدٌدة ومن أبرزها هذه الفتره فقد 

ٌة وتصوٌر ألعاب الصبٌة وقد الٌومٌة الى المقاصٌر الداخلٌة الخاصة بالخدمة الجناز

وفق الفنان فى منح هذه الصور نصٌبا من الحركة والحٌوٌة كما استطاع أن ٌنفذ 

األجزاء الواضحة من األجسام دون األجزاء التى بكتفاء فٌها قواعد المنظور مثل اال

تخفٌها 
1  
  

ابر ع مقطفال على جدران مقابر األفراد فى سقاره فى عدد أربلعاب األأظهر منظر 

فى مقابر علٌه القوم فهم  الإأن هذا المنظر لم ٌظهر  ظفقط حتى اآلن ومن المالح

 ةوزراء فى األسر و ةوقضا أو كهنه رع ةالسادس ةراء فى األسرزوأو  ةما قضاإ

طفال ظهار حركات األإفى  ةفابق ةان فى هذا المنظر قدر، وٌظهر الفن ةالخامس

زالت تلعب الى اآلن فى  ما لم تكن كلها ال كما أن كثٌر من هذه األلعاب ةالمختلف

كان ٌمارسها األوالد والبنات على حد  ةألعاب مختلفالمناظر تمثل ، رٌؾ مصر 

بعض  سواء وؼالبا كانوا ٌصورون منفصلى كل جنس مع بنى جنسه كما أن

لراقصه ولكن أكثرها ألعابا كانت من نوع األلعاب البهلونٌه أو األلعاب ا األلعاب

. ةحقٌقٌ ةرٌاضٌ
1 1
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 ةلنصؾ األول لألسرا ن فىكا ةالقدٌم ةولب األطفال فى الدأما أول منظر ٌبٌن ألعا

 ةمنظر فى سقار ثانىرٌطانى أما و هو اآلن فى المتحؾ الب ةمن الجٌز ةالخامس

.بتاح حتب وهو ٌعد من أكمل وأجمل منظر ٌبٌن ألعاب األطفال  ةد فى مقبرجٌو
 

1 8
 

 :(78)ٌٛؽخ  ؽزتفٝ ِمجوح ثزبػ  ٕٚف إٌّظو

وكانت تنقش المناظر ناظر ، وتظهر هذه المألعاب فى مقبره بتاح حتب  ةتظهر عد

تتلو بعضها بعضا ، فنجد الجدار الشرقى لمقصورة بتاح حتب  ةفى صفوؾ عرضٌ

ٌسجل بها أهم مناظر وأكثرها دقة وأرقها صناعة فٌكشؾ لنا عن مهارة الفنان  

وٌن فنشاهد بتاح حتب واقفا ٌمسك بٌده الٌمنى المصرى فى الحفر والزخرفة والتل

العصا الطوٌلة وبالٌد الٌسرى رمز الوالدة الثانٌة وهو ٌتابع ما ٌحدث فى الحٌاة 

الصبٌة من ألعاب مسلٌة والرجال من معارك  هالٌومٌة من أعمال مختلفة وما ٌقوم ب

... . ودٌة 
110
 

أعقابهم بٌنما ٌمثل  نرى فى الصؾ الثانى الصبٌة ٌلعبون بعضهم ٌدورون على

ٌة وهم ٌجلسون على األرض وهناك الصب، آخرون المحاور التى ٌدورون علٌها 

 بٌنما ٌحاولون النهوض دون االستعانة بؤٌدٌهم هم تمسك بؤصابع أقدامهمٌٌدوأصابع أ

الذى ٌحاولون  األربعة ؤقدام زمالبهمساك ب، ثم منظر الولد الراكع الذى ٌحاول اإل

لهجوم من كل جانب،التؽلب علٌه با
111
والمنظر الطرٌؾ للولد الراكع والذى ٌركب  

سم جمال الملح وألعاب أخرى طرٌفة ن على ظهره هى اللعبة المعروفة بؤولدا
112

 ،

 ةربعأحدى ركبتٌه وسط ارض مرتكزعلى ٌظهر فٌها طفل جالس على األ ةمثل لعب

مكانه كما فى من الذى ركله  فٌجلس  ةمعرف ًأطفال كان ٌركله بقدمه ومهمته ه

طفال فى سباق من األ ةالجرى حٌث ٌتبارى مجموع ة، ولعب ةالحدٌث" صلح " لعبه 

فتٌان فى صؾ واحد  وٌقوم  ةحٌث نرى ثالث،  أطفال ةجرى وفٌها ٌشترك عدد سبع

 وقدمٌه على أكتفافهطفل رابع بالسٌر على ٌدٌه 
113
التى  ةالبدنٌ ةمن الرٌاضهى و

ربع حامال أكما ٌرى طفل ٌمشى على ، التوازن ةفكر مارسها األطفال ما ٌعتمد على

على عالقتٌن على جانبى ظهره مثل ( لعبه الحمٌر) على ظهر طفلٌن صؽٌرٌن

ةن ٌمسكا ببعضهما بشدأٌبتٌن والوضع ٌحتم على الطفلتٌن الحمار ٌحمل زك
114
 . 
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ا:اةرهاللسثادسمقثابرالأس:ايثانًثاا

ة حكام األقالٌم واستقر البعض بدأ ٌدب الضعؾ فى الحكومة المركزٌة وزاد سلط

هم وشٌدوا لهم فٌها مقابر ، وكان لكبر حجم المساحات المخصصة ممنهم فى أقالٌ

للنقش فى مقابر عظماء األفراد أثره فى كبر حجم المناظر المنقوشة وكان له الفضل 

ضافة موضوعات جدٌدة  وقد صاحب التحرر فى الموضوعات تحرر فى إفى 

و الدنٌوٌة فزادت الحركة وقل التماثل الموحد مناظر الجنازٌة أفٌذها سواء فى التن

فى الحركات واألوضاع ، من المناظر التى تدخل السرور على نفس المشاهد منظر 

الفتٌات الراقصات فتظهر مجموعة من الفتٌات ترفع الرجل الٌمنى الى أقصى ما 

ء ونفس المنظر ٌة رشٌقة وقد انحنٌن كثٌر الى الوراتتستطٌع فى حركة أكروب

ٌات ٌقفن على القدم الٌمنى وٌالحظ أن الفت ةاهد فى مقبرة محو فى سقارالمنظر ٌش

وٌرفعن الرجل الٌسرى الى أعلى وٌالحظ مٌل رأس كل راقصة الى الوراء بنفس 

الزاوٌة التى تمٌل بها رأس الراقصة المجورة فى حٌن تتدلى ضفٌرة طوٌلة تنتهى 

ٌكاد ٌكون محاذ للضفابر األخرى كذلك ٌالحظ بخصلة شعر الى أسفل فى خط 

أوضاع األٌدى المرفوعة بطرٌقة اٌقاعٌة وقد وقؾ فى نهاٌة كل صؾ فتاة لضبط 

 .االٌقاع 

 .على الجدار الؽربى المنظر( ٌس قضاه ووزٌر رب)خنتٌكا -1

  .على الجدار الشمالى المنظر ( ووزٌر ربٌس قضاه )مر روكا   -2

 فٕزيىب حِمجو

 ةفٌها عدد ثالث ةالخامس ةلم تظهر من قبل فى األسر ةلعبخنتٌكا  ةٌظهر فى مقبر

أطفال ٌربطون طفل أحدب ؼٌر سوي بحبل من ذراعٌه وكذلك حول رقبته وٌعطٌهم 

 .(79)ٌٛؽخ هو ظهره وٌضرب كل منهم هذا الطفل ومهمته هو معرفه من الجانى 

 ِمجوٖ ِوٜ هٚوب

تتكون من ما ٌقرب من ة سقارة اذ تعتبر من أكبر المقابر التى كشؾ عنها فى منطق

 اذ أنها لمروكا وزوجته وابنه،  عابلٌة ةبٌن ؼرفة وممر وهى مقبرصالة ما  31

ؼرفة وخص زوجته بست ؼرؾ وكان نصٌب  21وقد احتفظ مروركا لنفسه بـ 

. ابنهما خمس ؼرؾ
115
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ب الشهٌره لعبه نصب تعرٌشه العنب وفٌها ٌقؾ ولدان أو فتاتان اعلمن األ

تان فى الوسط مع فرد الذراعٌن بٌنما ٌمسك بؤذرعهما ؼالمان آخران أو متجاور

أربع فى وضع مابل مفرود وٌدور الجمٌع على أعقابهم بؤسرع ما ٌمكن كما فى 

.مقبرتى بتاح حتب ومرى روكا
 116

 

 ةحبل الحدٌثه لكنهم فى مصر القدٌمكما ظهر فى مقبره مرى روكا لعبه تشبه شد ال

ٌث ٌرى سته أطفال مقسمٌن الى قسمٌن كل فى جانب وٌقؾ ٌلعبونها بدون حبل ح

قابدا الفرٌق متقابلٌن وكال منهما ممسك بمعصم خصمع أو أحد عقبٌه مرتكزا على 

األرض وظهرهما منحنٌان للخلؾ وخلؾ كل قابد ٌقؾ مساعده ممسكا بخصر قابده 

.أحد الفرٌقٌنبكلتا ٌدٌه ثم تعطى اشاره البدء ومعها تبدأ عملٌه الجذب حتى ٌنهار 
 

11 
 

 :الوسطى  ةالنقوش فى الدول

كان من المتبع فى الدولة القدٌمة أن ٌقٌم األشراؾ مقابرهم على هٌبة مصاطب حول 

مقبرة الملك الهرمٌة الشكل وانتهت الدولة القدٌمة وبدأ نظام األقطاع فى العصر 

عتهم وتشٌد المتوسط األول وقد فضل حكام األقالٌم فى هذا النظام البقاء فى مقاط

مقابرهم بها  ولم ٌفكروا فى الذهاب لجبانة العاصمة بل ابتدعو مظهر جدٌد وهو 

    . تشٌد مقابرهم منقوره فى الصخر 

أما عن موضوعات النقش والتصوٌر التى كانت مفضلة كان من أهمها موضوعات 

ق المصارعة المعروفة لنا من قبل فى مقبرة بتاح حتب من الدولة القدٌمة فلقد وف

مجموعة فى  218الفنان فى رسم المجموعات المتعددة والتى وصل عددها الى 

اللوحة الواحدة ، وقد صور الفنان كل من المصارعٌن بلون ٌختلؾ عن اآلخر 

لتتمٌز الحركات فى كل مجموعة كذلك حفلت مقابر فراد بمناظر الرقص واللعب 

.. .والصٌد 
     

حٌث كانت الفتٌات ترتدٌن ثٌابا فضفاضة  كما وجد فى الدولة الوسطى شٌبا مختلفا

وواسعة وتسرٌحة شعرهن تنتهى بضفٌرتٌن مكورتٌن وتقفز الفتٌات وٌلعبن الكرات 

وٌتقاذفنها فى مهارة دون أن تسقط على األرض أو ٌجثمن على الخصم لالستٌالء 

.علٌها 
180
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  َِٓمبثو افواك اٌلٌٚخ اٌٍٛطٝ  فٝ عجبٔخ ثٕٝ ؽ 

قرقاص محافظة المنٌا وهى جبانة األقلٌم السادس عشر  بنى حسن تتبع مركز أبو

تشتهر بمقابرها المنقورة بالصخر والتى ترجع معظمها الى الدولة الوسطى وٌخص 

مقبرة ، من حٌث التخطٌط المعمارى فهو  36بعضها حكام األقلٌم وتضم المنطقة 

ٌن ٌتكون بسٌط وهذه المقابر تضم ثمان حكام وامٌران ووزعت هذه المقابر فى صف

مقبرة منها ونقشت من الحجر الجٌرى ،  12الصؾ العلوى من مقابر كبرى  نحتت 

اما من حٌث الناحٌة الفنٌه  فقد اتبع فنانوها المدرستٌن الواقعٌه والمثالٌه مع ابراز 

.بعض الخصابص والسمات المحلٌة 
181
  

 ر الوسطى طوال األسرهصالدفن الدفن السره فرٌده حكمت م وهى فى منصه

 .الحادٌه عشر وفترة من األسره الثانٌه عشر

الصور فى مقابر بنى حسن ملونة بشكل ٌدعو الى األعجاب وتعد سجال حضارٌا 

وٌعتقد جٌمس بٌكى أنه  للدولة الوسطى فقد روعى فٌها التحرر فى التصمٌم والتنفٌذ

ٌجب على الذٌن ٌعتقدون أن الفن المصرى جافا وتقلٌدٌا أن ٌدرسوا أوال هذه 

( فى مقبرة باكت )المجموعات من المصارعٌن وصور الفتٌات اللواتى ٌلعبن الكرة 

وال شك أنهم سٌجدون من األسباب ما ٌجعلهم ٌؽٌرون من أرابهم ، وٌرى هول 

Hall  أن مجموعة المصارعٌن المصورة على الجدران الخارجٌة لمقبرة امٌنى تبدو

. تصوٌرهما  فخمة بسبب التحرر والواقعٌة اللتٌن روعٌتا فى
 182

 

ا من صخب كلوحات القتال بكل ما فٌه ةالٌومٌ ةالحٌا ةتصور المناظر الملون

األبطال التى صورت المعارك واعمال الحصار ، كما اصبحت  ةمن مقارع ةالمختلف

ٌدٌهم أمناظر العاب األطفال أكثر تعقٌدت ففى بعضها كانوا ٌلعبون بكرات فى 

الرقص "تقانا واحٌانا نجده ٌقرب من البالٌه واصبحت تصور مناظر الرقص أكثر ا

" . رقصه الرٌاح  األربعه "، ومن هذه الرقصات " التوقٌعى أو التمثٌل الصامت
183
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 اٌقبرّخ
عامة وهى  ظهورهم  خصابصثالت بتمٌزت  طفالتماثٌل األنخلص من البحث أن 

 .عراة ، الخصلة الجانبٌة ، وضع السبابة فى الفم 

 لها فقد عثر فى المعابد على تماثٌل كثٌر ألطفال ترجع تشكٌمن ؽرض أما عن ال

من النساء الالبى لم بد كنذور للمعا دمتق ها كانتأن وهذا رجح عصر بداٌة األسراتل

كان هدفها  .خطارمن األ ةن تجلب لصاحبها الحماٌأ أو،نجاب ٌسعدن الحظ فى اإل

   . أن ٌنعم المتوفى بصحبه زوجته وأبناءه فى العالم اآلخر

م تحمل تماثٌل األو  ةالواقفو ةالجالستنوعت تماثٌل عصر األسرات ما بٌن قد و 

 ةوهى عاد من القٌشانى ونحت بعضها من العاج أو الحجر ،ها ؼلبأشكلت و، طفلها 

 .طفاال ذكوراأ تمثلما 

من خالل فن التماثٌل ة بمهار لتعبٌراستطاع ا فنجد أن الفنانأما فى الدولة القدٌمة 

، وكان  ةخالل ما ٌسمى بالتماثٌل الجماعٌ وذلك من ةحمٌم ةسرٌة أالقعن ع

مثال فى اعتمد الالؽرض منها أن ٌنعم المتوفى بصحبة عابلته فى العالم اآلخر،وقد 

، و جد ؾ رع   ةمجموع أحدى الطرٌقتٌن أما نسج على منوالتجسٌد تلك التماثٌل 

فى حجم صؽٌر  ةى تركع الملكالى جانب ساقه الٌسرجد ؾ رع و ٌجلس فٌها التى 

رّضبي ٔٝ وب  "و " رّضبي هٚوب ثزبػ ٚػبئٍزٗ " ٚ"  ٔفو اهد ْ ف "تمثال وذلك مثل  ،
 .. ." هع ٚىٚعزٗ ٚاثٕزٗ

ما جالس تمثل الزوجٌن جالسٌن أو واقفٌن معا أو ٌمثل أحده التىو خرىأ ةوضعٌ أو

ذا إحول خصره  عاده على كتؾ زوجها أوذراعها    ةواآلخر واقفا وتضع الزوج

  "ٚأٍورٗ  ؽٛ"رّضبي ، وذلك مثل  كانا واقفٌن وقد ٌصحب الزوجٌن طفل أو طفالن
  .. ." ٔٝ وب هع ٚىٚعزٗ ٚاثٕٗ"  ٚ" اٌميَ ٍٕت"  ٚرّضبي

 ألوخ حتب وٌجسد فٌه العالقة األسرٌة، وهو منتمثال نجد  فى الدولة الوسطى و

محفوظ فى  حدى بناتهأزوجتٌه و معُمثل الوسطى  ةٌم فى الدولأواخر حكام االقال

 . طفلها  تحؾ المصرى ، وتمثال اخر ألم معم

 خٌر مثال فى تجسٌد اسلوبرع  كان تمثال سنمموت ونفرو أما فى الدولة الحدٌثة

رّضبي  :مثل  كما وجدت تماثٌل أطفال فى صحبه عابلتهمالنحت فى الدولة الحدٌثة ، 
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رّضبي  ،  ٚىٚعزٗ ٍٕبٜ ٚاثٕزٗ رّضبي ٍٓ ٔفو ،    ٌْوٜ ٚىٚعزٗ ٍبد اِْٛ
 . ..آِْٛ ؽزت ٚأٍورٗ

من  اللعب كؽٌرهم وا عرفتعرض بالبحث ألعاب أطفال المصرٌن القدماء فقد كما اسُ 

طفال قبر طفل من األقلما نجد ها وسعداء بوكانوا  فى كل زمان ومكان ،طفال األ

 .  معمارهأالعدٌد من األلعاب التى تتفق و المصرٌن القدماء ٌخلوا من

 ةعاب الجماعٌلألالى إمى عن العرابس والد ٌنصرؾشب الطفل عن طوقه ٌوعندما 

ربع مقابر أظهر فى لعاب فى الدولة القدٌمة أالمقابر التى ظهر بها مناظر ومن 

ظهور  ةوقل ةالسادس ةومثلهما فى األسر ةسثنٌن فى األسره الخامأفراد فى سقاره لأل

، كما  فقط ولٌس لؽرض دٌنى ةترفٌه والتسلٌالمنظر ترجع أن ؼرض المنظر هو ال

وجدت فى الدولة الوسطى كمقابر بنى الحسن ، أما فى الدولة الحدٌثة فوصل فن 

 .  ات األسرٌة وخاصة فى عصر العمارنةالنقش الى مداه فى التعبٌر عن العالق
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 قبئمة اللوحبت

 رّضبي ٌطفً عبٌٌ (1)ٌٛؽخ  -
 عبٌٌ طفًرّضبي ٌ( : 2)ٌٛؽٗ   -
 ِٓ اٌؼبط طفً عبٌٌرّضبي ٌ( : 3)ٌٛؽٗ  -
 ِٓ اٌؼبط طفً عبٌٌرّضبي ٌ( : 4)ٌٛؽٗ  -
 ِٓ اٌؾغو اٌٍٖت طفً عبٌٌرّضبي ٌ( : 5)ٌٛؽٗ  -
 ِٓ اٌؾغو اٌغيوٜ طفً عبٌٌرّضبي ٌ( : 6)ٌٛؽٗ  -
 ِٓ اٌمبّبٔٝ طفً عبٌٌرّضبي ٌ( : 7)ٌٛؽٗ  -
 ِٓ اٌمبّبٔٝ طفً عبٌٌرّضبي ٌ( : 8)ٌٛؽٗ  -
 ي ٌطفً ٚالف ِٓ اٌؼبطرّضب( : 9)ٌٛؽخ  -
 ، أطفبي ٚالفْٛ ِٓ ِؼجل أثيلًٚ( ة  –أ :  11)ٌٛؽخ  -
 ، أطفبي ٚالفْٛ( ة  –أ :  11)ٌٛؽخ  -
 رّبصيً أطفبي أٔبس( 12)ٌٛؽخ  -
 رّبصيً أطفبي أٔبس( 13)ٌٛؽخ  -
 أِٙبد رؾٍّٓ أطفبٌٙٓ( 14)ٌٛؽخ  -
 أِٙبد رؾٍّٓ أطفبٌٙٓ (15)ٌٛؽخ -
 ِغّٛػٗ عل ف هع( 16)ٌٛؽخ  -
  ألٍوح  ؽـٛ ضبي ِغّٛػخ رّ( 17)ٌٛؽخ  -
 رّضبي ٔفو اهد ْ ف ٚىٚعزٗ( 18)ٌٛؽخ  -
 رّضبي ِوٍٛ ػٕـ ٚاثٕزبٖ( 19)ٌٛؽخ   -
 رّضبي هٚوب ثزبػ ٚػبئٍزٗ( 21)ٌٛؽخ  -
 رّضبي ّجَٝ ٚ ػبئٍزٗ( 21)ٌٛؽخ  -
 رّضبي ٌّوضؼخ( أ  -22)ٌٛؽٗ  -
 رّضبي ٌّوضؼخ(  ة -22)ٌٛؽٗ  -
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 رّضبي ٔٝ وب هع ٚىٚعزٗ ٚاثٕزٗ( 23)ٌٛؽخ  -
 ٔٝ وب هع ٚىٚعزٗ ٚاثٕٗ( 24)ٌٛؽخ  -
 رّضبي فيٕذ ٚاثٕبٖ( 25)ٌٛؽخ  -
 رّضبي ٌطفً ٕغيو(26)ٌٛؽخ  -
 ٍٕت ِغ اٍورٗرّضبي اٌميَ (  27)ٌٛؽخ   -
 ِغّٛػخ ثٓ ِوٚ( 28)ٌٛؽخ  -
 ٚاثٕخ ٚاثٕزخوبيَٛٔٛد ّضبي ر( 29)ٌٛؽخ  -
  رّضبي ٌَيلح ِغ اثٕزٙب(  31)ٌٛؽٗ  -
 رّضبي ِْوف اٌؾوفييٓ ٚىٚعزخ( 31)ٌٛؽخ  -
 ٚػبئٍزٗ" ٚاٍىب" ـرّضبي ٌ( 32)ٌٛؽخ  -
 رّضبي أٚؿ ؽٛرت ٚاٍورٗ( 33)ٌٛؽخ  -
 رؾًّ طفٍٙب ِغرّضبي ( : 34)ٌٛؽٗ  -
 رّضبي ٌّوضؼخ ( 35)ٌٛؽٗ  -
 رّضبي ٌَيلح رّْط ّؼو اثٕزٙب ٚ٘ٝ روضغ طفٍٙب( 36)ٌٛؽخ  -
 ٔفوٚ هع حِيويؾًّ األ الفرّضبي ٌَّٕٛد ٚ( 37)ٌٛؽٗ  -
 ٔفوٚ هع حِيوٌَّٕٕٛد ٚ األ وزٍخ رّضبي(:38)ٌٛؽٗ  -
 ػجبءرٗ ٔفوٚ هع ٚ٘ٛ يؾزضٕٙب كافً حِيواألٚرّضبي ٌَّٕٕٛد (39)ٌٛؽٗ  -
 ٔفوٚ هع حِيورّضبي ٌَّٕٕٛد ٚ األ( :41)ٌٛؽخ  -
 هعً ٚىٚعزٗ  ( :41)ٌٛؽٗ  -
 رّضبي ٌْوٜ ٚىٚعزٗ ٍبد اِْٛ ٚاثٕزٗ اِْٛ َ اثيذ(: 42)ٌٛؽخ  -
 رّضبي ثب ٚه ٚ ىٚعزٗ ِٛد ٚاثٕٗ(: 43)ٌٛؽخ  -
 ٓ ٔفو ٚىٚعزٗ ٍٕبٜ ٚاثٕزٗ  ِٛد ٔفودرّضبي ٍ(: 44)ٌٛؽخ  -
 رّضبي ٌٍٍّه إِؾٛرت اٌضبٌش ٚ اٌٍّىٗ رٝ ٚأٚالكّ٘ب(: 45)ٌٛؽخ  -
 افٕبرْٛ يمجً اثٕزٗ(: 46)ٌٛؽخ  -
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 رّضبي آِْٛ ؽزت ٚأٍورٗ ؽغو عيوٜ(: 47)ٌٛؽخ  -
 "هع ٌِ ٍٛ"طفً اٌٌّْ ( 48)ٌٛؽخ  -
 ،ثٕو ِوٚد ِغ األِيوح ِويذ آِْٛ( :49)ٌٛؽخ   -
 ٚػبئٍزِٗؼٝ  ثزبػ(: 51)ٌٛؽخ  -
 كِيخ ثأمهع ِزؾووخ( : 51)ٌٛؽخ  -
 كِيخ فْجيخ ػٍٝ ٘يئخ(52)ٌٛؽخ  -
 كِٝ فْجيخ ػٍٝ ٘يئخ اكِيخ(: 53)ٌٛؽخ  -
 ٌؼجخ ِٓ اٌؼبط ٌضالس ألياَ( :54)ٌٛؽخ  -
 ٌؼجخ ِٓ اٌقْت ٌْقٔ يطؾٓ( 55)ٌٛؽخ  -
 ٌؼجخ ِٓ اٌقْت ٌْقٔ يطؾٓ ( 56)ٌٛؽخ  -
 ٌؼجخ ػٍٝ ٘يئٗ ؽٖبْ ِزؾون( :57)ٌٛؽخ  -
 ٌؼجخ ػٍٝ ّىً ؽٖبْ(: 58)ٌٛؽخ  -
 ٌؼجخ ػٍٝ ّىً ٌجؤٖ( :59)ٌٛؽخ  -
 ٘يئخ ضفلػخ   ٌؼجخ ػٍٝ( : 61)ٌٛؽخ  -
 طبئو ٌؼجخ ػٍٝ ّىً( 61)ٌٛؽٗ  -
 ٌؼجخ ػٍٝ ٘يئٗ فأه( : 62)ٌٛؽخ  -
 ٌؼجخ ػٍٝ ّىً لوك( : 63)ٌٛؽٗ  -
 ٘يئخ ػوثخ فٛلٙب لوٚكٌؼجخ ػٍٝ ( : 64)ٌٛؽٗ  -
 ٌؼجخ ػٍٝ ّىً اٍل( : 65)ٌٛؽخ  -
 واد ٍِٛٔخ و(: 66)ٌٛؽخ  -
 ٌؼجخ ػٍٝ ّىً ػوثخ ؽوثيخ( 67)ٌٛؽخ  -
 إٌؾٍخ اٌلٚاهح( 68)ٌٛؽخ  -
 ِٓ ِمجوح فيزٝ فزيبد يٍؼجٓ ثبٌىوح (: 69)ٌٛؽخ  -
 فزيبد يٍؼجٓ(:71)ٌٛؽخ  -
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 فزيبد يٍؼجٓ ثبٌىوح(: 71)ٌٛؽخ  -
 أٌؼبة األطفبي ِٓ ِمجوح ثزبػ ؽزت(:72)ٌٛؽخ  -
 ِٓ ِمجوح ِويوٚوبأطفبي يٍؼجْٛ (: 73)ٌٛؽخ  -
 اٌؾجٛ ػٍٝ األوزبف(:  74)ٌٛؽخ  -
 فزيبد يلهْ فٝ كائوح(: 75)ٌٛؽخ  -
 ِٖبهػخ األطفبي ِٓ ِمجوح ثزبػ ؽزت( : 76)ٌٛؽخ  -
 ِٖبهػخ االطفبي ِٓ ِمجوح ثزً اٌؼّبهٔٗ ( 77)ٌٛؽخ  -
 ِٕظو ِٓ ِمجوح ثزبػ ؽزت( 78)ٌٛؽخ  -
 فٕزيىب حِمجوِٓ  ؽلةاألطفً هثط اٌ(: 79)ٌٛؽخ  -
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 اللوحات
 



~ 1  ~ 
 

 

فٓ ٔؾذ ٚرْىيً اٌزّبصيً ِٕن أٚافو رّضبي ٌطفً عبٌٌ ، ٔمال ػٓ ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ،  (1)ٌٛؽخ 
ػٖٛه ِب لجً اٌزبهيـ ؽزٝ ثلايخ األٍوح اٌضبٌضخ ، هٍبٌٗ كوزٛهاح ، وٍيٗ االصبه عبِؼخ اٌمب٘وح ، 

 ( 2-1: 75)، ٌٛؽخ 2116

 

 (8-75)اٌّوعغ اٌَبثك  ٌٛؽخ ، ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، طفً عبٌٌ رّضبي ٌ : (2ٌٛؽٗ ) 



~ 11 ~ 
 

 

، ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، اٌّوعغ اٌَبثك            ٍُ، اٌّزؾف اٌّٖو4ٜ،اٌؼبط، طفً عبٌٌرّضبي ٌ : (3ٌٛؽٗ) 
 (1-77)ٌٛؽخ 

 

، ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، اٌّوعغ YALEٍُ ، عبِؼخ  2.7، ِٓ اٌؼبط ، طفً عبٌٌ رّضبي ٌ : (4ٌٛؽٗ) 
 (6-4: 76)اٌَبثك  ٌٛؽخ 
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 ,.Roccatio , Aنقال عن  ٍُ ، ِزؾف ىيٛهؿ ، 3.7،ؽغو ٍٕت ، طفً عبٌٌ رّضبي ٌ : (5ٌٗٛؽ) 

L'Art et les Grandes Civilizations, Paris , 1994 ,p 350 

 

 نقال عن ٍُ ،  6.5،ؽغو عيوٜ ، طفً عبٌٌ رّضبي ٌ : (6ٌٛؽٗ) 

http://www.brooklynmuseum.org 
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                                           اٌفٕزيٓ ، ٔمال ػٓ ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، ، ٍُ 7.7،  ْبٔٝ، اٌمي،طفً عبٌٌ رّضبي ٌ ( :7)ٌٛؽخ
 ( 4-3:   78ٌٛؽخ )اٌّوعغ اٌَبثك 

 

ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، اٌّوعغ اٌفٕزيٓ ، ٔمال ػٓ ، ٍُ  7.2،  اٌمبّبٔٝ،طفً عبٌٌ رّضبي ٌ (:8)ٌٛؽخ 
 ( 6-4: 81ٌٛؽخ)اٌَبثك
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ٌٛؽخ )ٍُ ، ٔمال ػٓ ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، اٌّوعغ اٌَبثك 7ضبي ٌطفً ٚالف ِٓ اٌؼبط ، رّ:  (9)ٛؽخ ٌ
83 :2) 

  

 ( ة)            ( أ)

، ٔمال ػٓ ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، اٌّوعغ  ، أطفبي ٚالفْٛ ِٓ ِؼجل أثيلًٚ( ة  –أ :  11)ٛؽخ ٌ
 ٌٛؽخ)اٌَبثك
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 (ب)                 ( أ)

          ، ٔمال ػٓ ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، أطفبي ٚالفْٛ( ة  –أ :  11)ٌٛؽخ 
 (7-6: 85ٌٛؽخ )

 

 ( 12)ٌٛؽخ 

 ( 3 -2-1:  85ٌٛؽٗ )رّبصيً أطفبي أٔبس ، ٔمال ػٓ ؽَٕٝ ػجل اٌؾٍيُ ، اٌّوعغ اٌَبثك 
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 (13) لوحة

أٌفٕزيٓ ،  –طفٍخ ٚالفخ ِٓ ِؼجل ٍبرذ ( 2)طفٍخ ٚالفخ ِٓ ِؼجل أثيلًٚ ،  (1)
 85ٌٛؽخ  ؽَٓ ػجل اٌؾٍيُ
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 (14)ٌٛؽخ 

  68أِٙبد رؾٍّٓ أطفبٌٙٓ فٝ أٚضبع ِزٕٛػخ ، ثوٌيٓ ، ؽَٓ ػجل اٌؾٍيُ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٌٛؽٗ 
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 (15)ٌٛؽخ 

أِٙبد رؾٍّٓ أطفبٌٙٓ ، أٌفٕزيٓ ، ؽَٕٝ ػجل ( 8-2)، اٌّزؾف اٌجيويطبٔٝ ، ( 1)أَ رؾًّ طفٍٙب 
 69 ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓاٌؾٍيُ
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  عه جد ؾ رعمجمو:  (16ٌٛؽخ ) 

 

ٍُ ، اٌّزؾف اٌّٖوٜ ، ٔمال ػٓ  36،  رّضبي ِغّٛػخ ِٓ اٌؾغو اٌغيوٞ ألٍوح  ؽـٛ (17)ٌٛؽخ 
http://www.aregy.com 
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ٍُ ، ِؾفٛظ فٝ 83، األٍوح اٌقبَِخ ، ؽغو عيوٜ ،  رّضبي ٔفو اهد ْ ف ٚىٚعزٗ( 18)ٌٛؽخ 
 (2)ثك ،رّضبي هلُ اٌّزؾف اٌّٖوٜ ثبٌمب٘وح، ٔفال ػٓ ْٔأد ؽَٓ ، اٌّوعغ اٌَب

 

ٍُ،  43.5، اٌّزؾف اٌّٖوٜ ، األٍوح اٌقبَِخ ، ؽغو عيوٜ ، رّضبي ِوٍٛ ػٕـ ٚاثٕزبٖ( 19)ٌٛؽخ  
 11ٔفال ػٓ ٘ٛهيظ ٍٛهٚىثبْ ٚ ِؾّل ٕبٌؼ ،  اٌّزؾف اٌّٖوٜ، ٓ
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ثوٚوٍيٓ  ِزؾفٍُ،  73.5،األٍوح اٌقبَِخ، ؽغو عيوٜ ، رّضبي هٚوب ثزبػ ٚػبئٍزٗ ( 21)لوحة 
 http://www.brooklynmuseum.org 22-2 ٛهنثٕيٛي

 

 ٍُ ،  اٌّزؾف اٌّٖوٜ  ،66رّضبي ّجَٝ ٚ ػبئٍزٗ ،ؽغو عيوٜ ، ( 21)لوحة 

  Robins,G., The Art of Ancient Egypt , London,P.73ٔمال ػٓ  
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 ٍُ ، ِزؾف اٌّزوٚثٌٛيزبْ، 11.5ٜ ، رّضبي ٌّوضؼخ ، األٍوح اٌقبَِخ ، ؽغو عيو( أ  -22)ٌٛؽٗ 
www.metmuseum.org  

 

 www.metmuseum.org ،رّضبي ٌّوضؼخ ِٓ اٌؾغو اٌغيوٜ ( ة  -22)ٌٛؽٗ 

http://www.metmuseum.org/
http://www.metmuseum.org/
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ِزؾف ٍُ ،  57خ ، اٌقبَِ حٍواأل ،ؽغو عيوٜ  رّضبي ٔٝ وب هع ٚىٚعزٗ ٚاثٕزٗ( 23)ٌٛؽخ 
 www.metmuseum.org،  زبْ ٔيٛيٛهناٌّزوٚ ثٌٛي

 

  ٍُ ، ِزؾف ثوٚوٍٝ 57.5ٔٝ وب هع ٚىٚعزٗ ٚاثٕٗ ، ؽغو عيوٜ ، رّضبي  ( 24)لوحة 
http://www.brooklynmuseum.org 

http://www.metmuseum.org/
http://www.brooklynmuseum.org/
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 ٍُ ، ، ٔمال ػٓ 53غو عيوٜ ، رّضبي فيٕذ ٚاثٕبٖ ، ؽ( 25)ٌٛؽخ 

 Robins, G., op.cit, PL.68 

 

 رّضبي ٌطفً ٕغيو (26)ٌٛؽخ 
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، ٔمال ػٓ ٍُ، اٌّزؾف اٌّٖوٜ 34، ؽغو عيوٜ ،  ٍٕت ِغ اٍورٗرّضبي اٌميَ (  27)ٌٛؽخ  
www.qudamaa.com  

 

ِزؾف ثٍٛطٓ ، ٔمال ػٓ ٍيل رٛفيك ٕٛهح ٍُ ، 155،اٌؾغو اٌغيوٜ  ِغّٛػخ ثٓ ِوٚ ،( 28)ٌٛؽخ 
82 

http://www.qudamaa.com/vb/f21/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-32677/
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زؾف اٌّٖوٜ، اٌٍُّ ،  58، ؽغو عيوٜ ، ٚاثٕخ ٚاثٕزخ ( وبٜ )وبيَٛٔٛد ّضبي ر( 29)ٌٛؽٗ 
 ali radwan , ancient Egypt at the Cairo museum , P 84ٔمال ػٓ 

 

 ٍُ ، اٌّزؾف اٌّٖوٜ 6.2،ؽغو عيوٜ ،  رّضبي ٌَيلح ِغ اثٕزٙب ( 31)ٌٛؽٗ 

http://www.eternalegypt.org 

http://www.eternalegypt.org/
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اٌّزؾف اٌّٖوٜ ، ٔمال  ٍُ ، 24غو عيوٜ، ؽ رّضبي ِْوف اٌؾوفييٓ ٚىٚعزخ ،( 31)ٌٛؽخ 
 http://www.eternalegypt.orgػٓ 

 

 ، ؽغو عيوٜ  ٚػبئٍزٗ" ٚاٍىب" ـرّضبي ٌ( 32)ٌٛؽخ 

 Gate, A., Splendours of ancient Egypt, seoui, 1997 

http://www.eternalegypt.org/
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 ،اٌّزؾف اٌّٖوٜ ٍُ ،   36بكٜ ،، عوأيذ هِرّضبي أٚؿ ؽٛرت ٚاٍورٗ( 33)ٌٛؽخ 

Baines, j., Malek, j., Atlas of Ancient Egypt, 1980, p.123 

 

، ِزؾف وّجوكط ، اٌجبىٌذ ، رؾًّ طفٍٙب  ِغرّضبي ( : 34)ٌٛؽٗ   

( اٌفْٕٛ اٌٖغوٜ –اٌوٍُ  -إٌمِ –إٌؾذ )ػيل ػجل اٌؼييي ػجل اٌّمٖٛك ، كهاٍٗ اٌفْٕٛ 
ه فٝ ِٖو اٌمليّٗ ؽزٝ ٔٙبيٗ اٌلٌٚٗ اٌؾليضٗ ، هٍبٌٗ ِبعَزيو فٝ اٌفيَٛ فٝ ػٖٛه االىك٘ب

 57، ٌٛؽخ  1991،اٌمب٘وٖ 
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ٍُ ،  ثوٚوٍيٓ  11.6زؾف ،ِرّضبي ٌّوضؼخ، ؽغو عيوٜ (  35)ٌٛؽخ 
http://www.brooklynmuseum.org 

 

 رّضبي ٌَيلح رّْط ّؼو اثٕزٙب ٚ٘ٝ روضغ طفٍٙب ( 36)ٌٛؽخ 

http://www.metmuseum.org 
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ِزؾف اٌزبهيـ اٌطجيؼٝ ٍُ ، 52.5،  ٔفوٚ هع حِيورّضبي ٌَّٕٛد ٚ٘ٛ يؾًّ األ( :37)ٌٛؽٗ 
  Zigler, C., the pharaohs, Italy, 2002,P 241 :، ٔمال ػٓثْيىبغٛ

 
 ٍُ ،ِزؾف ثوٌيٓ 111.5، عوأيذ هِبكٜ ،  ٔفوٚ هع حِيوٌَّٕٕٛد ٚ األ وزٍخ رّضبي(:38)ٌٛؽٗ 

, China, 2003, p.135  400 years of art  Malek, J., Egypt  
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،عوأيذ أٍٛك، ٔفوٚ هع ٚ٘ٛ يؾزضٕٙب كافً ػجبءرٗ  حِيواألٚرّضبي ٌَّٕٕٛد (39)ٌٛؽٗ 
 Egyptian Sculpture, Italy 1983,p.31 T.G.H. JAMES AND اٌّزؾف اٌجويطبٍُٔٝ،  71

W.V.DAVIES , 

 

ٍُ ، 61، ، عوأيذ ٔفوٚ هع حِيورّضبي ٌَّٕٕٛد ٚ األ( :41)ٌٛؽخ   

 Hawas, Z., The illustrated guide to the Egyptian museum in Cairo, 
Egypt, 2000, P.146 
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 إٌّبظو اٌّٖٛهح.ٔمال ػٓ ْٔأد اٌي٘وٜ ٍُ ،  26 هعً ٚىٚعزٗ  ، ؽغو عيوٜ ،( :41)ٌٛؽٗ 
يٓ ، بيخ األٍوح اٌقبَِخ ٚاٌؼْوؽزٝ ٔٙ ّبصيً األفواك فٝ اٌؾضبهح اٌّٖويخ اٌمليّخػٍٝ ر

 ( 25)اٌمب٘وح ، ٌٛؽخ 

 
، ٔمال ػٓ ْٔأد ؽَٓ ،  رّضبي ٌْوٜ ٚىٚعزٗ ٍبد اِْٛ ٚاثٕزٗ اِْٛ َ اثيذ( : 42)ٌٛؽخ 

 (39)، رّضبي هلُ  اٌّوعغ اٌَبثك
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 34ٍُ ، اٌؾغو اٌغيوٜ ،رّضبي ثب ٚه ٚ ىٚعزٗ ِٛد ٚاثٕٗ(: 43)ٌٛؽخ 

 

ػجل اٌؾٍيُ ٔٛه ،اٌّزؾف اٌّٖوٜ ، رّضبي ٍٓ ٔفو ٚىٚعزٗ ٍٕبٜ ٚاثٕزٗ  ِٛد ٔفود(: 44)ٌٛؽخ 

 64، ٕٛهح  1995اٌليٓ ، اٌّوأح فٝ ِٖو اٌمليّخ ، اٌمب٘وح 
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َ ، اٌّزؾف 7، ؽغو عيوٜ ،  رّضبي ٌٍٍّه إِؾٛرت اٌضبٌش ٚ اٌٍّىٗ رٝ ٚأٚالكّ٘ب(: 45)ٌٛؽخ 

 Abeer el Shahawy, the Egyptian museum in Cairo a :، ٔمال ػٓ اٌّٖوٜ 
Walk through the alleys of ancient Egypt Cairo, 2005, p182  

 

 اٌّزؾف اٌّٖوٜ ثبٌمب٘وٍُٖ ،  39.5، ؽغو عيوٜ ، افٕبرْٛ يمجً اثٕزٗ (: 46)ٌٛؽخ 

Hawas, Z., The illustrated guide to the Egyptian museum in cairo, 
Egypt, 2000, P.191 
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ٍُ ، ٔمال ػٓ ْٔأد ؽَٓ ، اٌّوعغ اٌَبثك 79رّضبي آِْٛ ؽزت ٚأٍورٗ ؽغو عيوٜ ،  (: 47)ٌٛؽخ 
63،         رّضبي هلُ   

 

 ٍُ ، اٌّزؾف اٌّٖوٜ 231، عوأيذ ،  19األٍوح ،  "هع ٌِ ٍٛ"طفً اٌٌّْ ( 48)ٌٛؽخ 

  Wilkinson, R., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, 
Singapore, 2005, P.109 
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 ٍُ ، اٌّزؾف اٌّٖو71ٜ، عوأيذ هِٚبكٜ ، غ األِيوح ِويذ آِْٛثٕو ِوٚد ِ( :49)ٌٛؽخ  

Ziegler, C., OP.CIT, P455 

 

 ٍُ ، 99، ؽغو عيوٜ ،  19ٚػبئٍزٗ ، االٍوح ثزبػ ِؼٝ (: 51)ٌٛؽخ 

http://godofmuseums.blogspot.com 

http://godofmuseums.blogspot.com/
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اّغبي إٌغبهح ٔمال ػٓ ِؾّل هاّل ؽّبك ،، ( االٔزمبي اٌضبٔٝ )وخ كِيخ ثأمهع ِزؾو( : 51)ٌٛؽخ 
فٝ ِٖو اٌمليّخ ِٕن أللَ اٌؼٖٛه ؽزٝ ٔٙبيخ ػٖو اٌلٌٚخ اٌؾليضخ ، هٍبٌخ ِبعَزيو ، اٌمب٘وح 

 (28) ، ٌٛؽخ 1994

 

  

 http://www.perankhgroup.comكِيخ فْجيخ ػٍٝ ٘يئخ اكِيخ ،ٔمال ػٓ (52)ٌٛؽخ 
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 http://www.perankhgroup.com ، ٔمال ػٓفْجيخ ػٍٝ ٘يئخ اكِيخ كِٝ (:53)ٌٛؽخ 

 
 http://www.aregy.com :ٔمال ػٓ  ٌؼجخ ِٓ اٌؼبط ٌضالس ألياَ( :54)ٌٛؽخ  

http://www.perankhgroup.com/
http://www.aregy.com/
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ٌوؽٝ ، اٌّزؾف اٌّٖوٜ ، ٔمال ػٓ ْٔأد ؽَٓ ٌؼجخ ِٓ اٌقْت ٌْقٔ يطؾٓ اٌؾجٛة ثب( 55)ٌٛؽخ 
 83اٌّغزّغ فٝ ِٖو اٌمليّخ ، ّىً 

 
 ٌؼجخ ِٓ اٌقْت ٌْقٔ يطؾٓ اٌؾجٛة ثبٌوؽٝ ، ِزؾف ٌيليٓ ثٙٛالٔلا ، ٔمال ػٓ ( 56)ٌٛؽخ 

http://www.perankhgroup.com  

http://www.perankhgroup.com/
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 .Ancient Egypt, p.52  .Hart ,Gْ ِزؾون ، ٔمال ػٓ ٌؼجخ ػٍٝ ٘يئٗ ؽٖب( :57)ٌٛؽخ 

 

 ٍُ ، اٌّزؾف اٌّٖوٜ 16ٌؼجخ ػٍٝ ّىً ؽٖبْ ، (: 58)ٌٛؽخ 
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  http://www.egyptabout.comKٌؼجخ ػٍٝ ّىً ٌجؤٖ ، كٌٚخ ؽليضخ، ٔفال ػٓ :( 59)ٌٛؽخ 

 
 اٌّزؾف اٌّٖوٜػٓ  ، ٔمالٍُ ، كٌٚخ ؽليضخ 3، ِٓ اٌؼبط ،  ٘يئخ ضفلػخ  ٌؼجخ ػٍٝ( : 61)ٌٛؽخ 
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ٍُ ، ٔمال ػٓ اٌّزؾف  12.5ِٓ اٌقْت ،  ٌؼجخ ػٍٝ ّىً طبئو ِٓ ِمجوح رٛد ػٕـ آِْٛ( 61)ٌٛؽٗ 

 اٌّٖوٜ 

 
 .op.cit. , p.52, Hart, G، ٔمال ػٌٓؼجخ ػٍٝ ٘يئٗ فأه( : 62)ٌٛؽخ 
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 ٍُ، اٌّزؾف اٌّٖوٜ 9.4 ،ٌؼجخ ػٍٝ ّىً لوك ( : 63)ٌٛؽٗ 

www.perankhgroup.com 

 
  www.globalegyptianmuseum.org، ٘يئخ ػوثخ فٛلٙب لوٚكٌؼجخ ػٍٝ :  (64)ٌٛؽٗ 

http://www.perankhgroup.com/
http://www.globalegyptianmuseum.org/
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 keem.comhttp://qad ، ٔمال ػٓ 11ٌٍُؼجخ ػٍٝ ّىً اٍل ، ( : 56)ٌٛؽخ 

 

 

 

 .Ancient Egypt, p.52  .Hart ,G، ٔمال ػٓ وواد ٍِٛٔخ (: 66)ٌٛؽخ 

http://qadeem.comk/
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ٍُ ، ِٓ اٌغٔ ٚػغالد فْجيخ ، ٔمال ػٓ اٌّزؾف 9ٌؼجخ ػٍٝ ّىً ػوثخ ؽوثيخ ، ( 67)ٌٛؽخ 
 اٌّٖوٜ 

 

 .op.cit., p.52, Hart, Gإٌؾٍخ اٌلٚاهح، ٔمال ػٓ ( 68)ٌٛؽخ 
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ْٔأد ؽَٓ ، اٌّغزّغ  وح ِٓ ِمجوح فيزٝ فٝ ثٕٝ ؽَٓ ، ٔمال ػٓ فزيبد يٍؼجٓ ثبٌى: (69)ٌٛؽخ 

(74ّىً ) فٝ ِٖو اٌمليّخ  

 
                              ىا٘ٝ ؽٛاً ، األٌؼبة  ٚاٌزٍَيخ ٚاٌزوفيٗ ػٕل : فزيبد يٍؼجٓ ، ٔمال ػٓ (:71)ٌٛؽخ 

 23،  ٓ  2117اٌّٖوٜ اٌمليُ ، 
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 .op.cit., p.52, Hart, Gمال ػٓ فزيبد يٍؼجٓ ثبٌىوح ، ٔ(: 71)ٌٛؽخ 

 

 

ْٔأد ؽَٓ ، : أٌؼبة األطفبي ِٓ ِمجوح ثزبػ ؽزت فٝ ٍمبهح ، ٔمال ػٓ (:72)ٌٛؽخ 
 اٌّغزّغ فٝ ِٖو اٌمليّخ
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أطفبي يٍؼجْٛ اٌْل اٌؾجً ، اٌؼلٚ ، اٌٛصت اٌؼبي ، ِمجوح ِويوٚوب ثَمبهح (: 73)ٌٛؽخ 
 ، االٍوح اٌَبكٍخ ، اٌويبضخ 

 

 اٌؾجٛ ػٍٝ األوزبف ، ِمجوح ثزبػ ؽزت ، االٍوح اٌقبَِخ  (: 74)ٌٛؽخ   
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 27فزيبد يلهْ فٝ كائوح ، ٔمال ػٓ ىا٘ٝ ؽٛاً ، اٌّوعغ اٌَبثك ٓ(: 75)ٌٛؽخ 

 

اؽّل اٌلِوكاُ ، : ِٖبهػخ األطفبي ِٓ ِمجوح ثزبػ ؽزت ، ٔمال ػٓ ( : 76)ٌٛؽخ 
 97، ٓ  1971 ربهيـ اٌويبضخ فٝ ِٖو اٌمليّخ ، ِطبثغ األ٘واَ ، اٌمب٘وح

 

، ٔمال ػٓ أؽّل  18ِٖبهػخ االطفبي ِٓ ِمجوح ثزً اٌؼّبهٔٗ االٍوح ( 77)ٌٛؽخ 
 اٌلِوكاُ اٌزٛٔٝ ، اٌّوعغ اٌَبثك 
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ِٕظو ِٓ ِمجوح ثزبػ ؽزت ، ٔمال ػٓ ٍيل رٛفيك ، ربهيـ اٌفٓ فٝ اٌْوق ( 78)ٌٛؽخ 
197، ٓ 1987االكٔٝ اٌمليُ ِٖو ٚاٌؼواق ، كاه إٌٙضٗ اٌؼوثيٗ ، اٌمب٘وٖ   
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ِمبثو ٘بٔٝ ػجل اٌٍٗ اٌطيت ، ،  فٕزيىب حِمجوِٓ  ؽلةاألطفً هثط اٌ(: 79)ٌٛؽخ 
، هٍبٌٗ " كهاٍخ ِمبهٔخ ثيٓ ِٕبظو اٌؾيبح اٌيِٛيخ "ثَمبهح  6، 5األفواك فٝ األٍوريٓ 

 474ٓ 2117 ِبعَزيو اٌمب٘وح
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 لبئّخ اٌّواعغ ٚاٌّٖبكه

 :يو هٍبئً اٌلوزٛهاح ٚاٌّبعَز: أٚال 
 :حمد جبر سالمة أ -

مقابر افراد الدولة الوسطى فى الجبانة المنفٌة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌه  

 م 200اآلثار ، جامعة القاهرة ، 

 :حسنى عبد الحليم  -

فن نحت وتشكٌل التماثٌل منذ أواخر عصور ما قبل التارٌخ حتى بداٌة 

 2006قاهرة ، األسرة الثالثة ، رساله دكتوراة ، كلٌه االثار جامعة ال

 :رضا محمد -

العاج والمصنوعات العاجٌة فى مصر القدٌمة حتى نهاٌة العصر  

 1811العتٌق،رسالة ماجستٌر، 

 :عبد العزيز صالح  -

 التربٌة والتعلٌم فى مصر القدٌمة ، رساله الدكتوراة ، كلٌة اآلداب 

 :عال محمد الخضيرى  -

ثار ، القاهرة ، األقزام فى مصر القدٌمة ، رساله ماجستٌر كلٌة اال 

18 1  

 : عيد عبد العزيز عبد المقصود  -

فى الفٌوم فى ( الفنون الصؽرى –الرسم  -النقش –النحت )دراسه الفنون 

عصور االزدهار فى مصر القدٌمه حتى نهاٌه الدوله الحدٌثه ، رساله 

 . 1880القاهره   الماجستٌر ، 

 :فاطمة ابراهيم  -
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المصرى القدٌم والنحت الٌونانى النسب الجماٌة للمرأة فى النحت  

 . 2008، رساله ماجستٌر ، القاهره " دارسة مقارنة"الرومانى 

 :محمد راشد حماد  -

اشؽال النجارة فى مصر القدٌمة منذ أقدم العصور حتى نهاٌة عصر  

 . 1884الدولة الحدٌثة ، رسالة ماجستٌر ، القاهرة 

 :نشأت حسن الزهرى  -

رة المصرٌة القدٌمة حتى ل األفراد فى الحضاعلى تماثٌ المناظر المصورة 

 . والعشرٌن ، القاهره مسةالخا نهاٌه األسرة

 :نيفين يحيى محمد  -

العٌن فى التماثٌل الملكٌه من االسره األولى حتى نهاٌه الدوله الحدٌثه  

مع ( دراسه اثرٌه فنٌه)ومقارنتها ببعض النماذج لتماثٌل االفراد 

ؾ المصرى بالقاهره ، رساله ماجستٌر ، التطبٌق على مقتنٌات المتح

 2005القاهره 

 :هانى عبد هللا الطيب  -

دراسه مقارنه بٌن مناظر "بسقاره  6، 5مقابر األفراد فى االسرتٌن  

  200، رساله ماجستٌر القاهره " الحٌاه الٌومٌه 
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 اٌىزت اٌؼوثيخ : صبٔيب 
 اش التونى ردأحمد الدم -

 1 18ٌمة ، مطابع األهرام ، القاهرة تارٌخ الرٌاضة فى مصر القد

 احمد قدرى  -

 .الطفولة والحضارة المصرٌة ، مطبعة هٌبة االثار المصرٌة 

 :هرمان دانك ، ترجمه عبد المنعم ابو بكر  -دلوف ارمانأ -

 الحٌاه المصرٌه فى العصور القدٌمه ، مكتبه النهضه المصرٌه 

 :نور شكرى أ -

ره حتى نهاٌه الدوله القدٌمه ، الدار الفن المصرى القدٌم منذ أقدم عصو  

  1881المصرٌه للتؤلٌؾ والترجمه ، 

 : بيير مونتين ترجمة عزيز مرقس -

ق م  12الى  13رعامسه من القرن الحٌاة الٌومٌة فى مصر فى عهد ال

 .المعرفة  ، مطبعة

 :ثروت عكاشه  -

 1881تارٌخ الفن المصرى ، القاهره  

 : روز اليندم ، وجاك ج يانسن  -

 .  188جمه احمد زهٌر ، القاهره ، طفل المصرى القدٌم ، ترال

 :زاهى حواس  -

 لعاب  والتسلٌة والترفٌه عند المصرى القدٌم األ 

 :عبد الحليم نور الدين  -

  1885المرأة فى مصر القدٌمة ، القاهرة  
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 :عبد الحليم نور الدين  -

 2001اللؽة المصرٌة القدٌمة ، القاهرة 

 :على رضوان  -

لفن فى العالم القدٌم ، دار شركه الحرٌرى للطباعه ، القاهره ، تارٌخ ا 

2004 

 :سمير اديب  -

  188أهم المعالم االثرٌة بمنطقة سقارة ومٌت رهٌنة ،  

 :سيد توفيق -

تارٌخ الفن فى الشرق االدنى القدٌم مصر والعراق ، دار النهضه العربٌه  

  181، القاهره 

 : احمد زهير. سيرسل الدريد ، ترجمه د -

 الفن المصرى القدٌم ، مطابع هٌبه االثار المصرٌة

 :سعيد اسماعيل   -

 1886التربٌه فى الحضاره المصرٌه  القدٌمه ،القاهره ،  

 :عبد العزيز صالح  -

ا القدٌمه ، الهٌبه المصرٌه العامه للكتب االسره المصرٌه فى عصوره 

 ،1811   

 :عزت زكى قادوس  -

 2002تارٌخ عام الفنون ، االسكندرٌه 

 :محمد صالح على ، هوريج سوروزيان  -

  المتحؾ المصرى 
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 :محمود ثروت  -

 تماثٌل الكتلة   

 نشأت حسن -

 2010المجتمع فى مصر القدٌمة ، القاهرة  

 نعمت إسماعيل عالم  -

 ، 1814فنون الشرق األوسط والعالم القدٌم ، دار المعارؾ ، القاهرة 

 اٌّواعغ األعٕجيخ : صبٌضب 
- Abeer el Shahawy, The Egyptian museum in Cairo A 

Walk through the alleys of ancient Egypt Cairo, 

2005 

- Ali radwan , achient egypt at the cairo museum 

- Robins,G., The Art of Ancient Egypt , London 

- Harry A. Abrams ,Egyptian, Art in the Age of 

Pyramids   

- Hawas, Z., The illustrated guide to the Egyptian 

museum in cairo, Egypt,2000 

- Hawas, Z., Newly , discovered statues from Giza 

1990 to 2009 , Cairo, 2011 

- Malek, J., Egypt 400 years of art, China, 2003 

- Eyewitness guides 
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- Wilkinson, R., The Complete Gods and Goddesses of 

Ancient Egypt, Singapore, 2005 

- T.G.H. JAMES AND W.V.DAVIES, Egyptian Sculpture, 

Italy, 1983 

- Zigler, C., the pharaohs, Italy, 2002 

 

 :اٌّٛالغ األٌىزوٚٔيخ : هاثؼب 
- http://qadeem.com 

- http://www.metmuseum.org 

- http://discoveryourcountryegypt.blogspot.com 

- http://www.perankhgroup.com 

- http://www.aregy.com 

- http://www.brooklynmuseum.org 

- http://www.egyptabout.com 

- www.globalegyptianmuseum.org 

- http://www.eternalegypt.org 
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