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 يقدية

،  المكجع المكحشالمييبة ، حيث المكت برىبتو  كالصمت  مقابر المصرم القديـ" في ظممات  
 القصكر الشامخة الخالدة ، ك المعابد بما تحممو مف عظمةك غمكضو ك  سرارهبأ كالعالـ اآلخر

كيؼ استخرج المصرل مف الرىبة أنسان  كمف الكحشة ألفة ، بما ترؾ مف  كنستشرؼ نستشعر
حرة جريئة ؾ الحجارة أكحى بيا كجداف عامر بالجماؿ فبدت ساحرة صكر عمى جدراف تمك رسكـ 

مشدكىان بيا ، عالؽ البصر بكؿ ركف مجذكبان إلييا في أسمكبيا ، زاىية بألكانيا تجعؿ الزائر 
 . بيا حد اإلندىاش كزاكية معجبان 

أك أننا  نتخيؿ أننا معيا في متحؼ قدسى ، جدراف المقابر ككأنيا لكحات متعانقة  يفز تفيا ىى 
  (1)نعبر مجازان سحريان يصؿ بيف عالـ األرض كعالـ السماء " .

مف حس حركى كفنى  رسكـ المصرم القديـكمف ثـ البد ىنا أف نتعرض بالحديث لما تحكيو 
مكضحا ذلؾ مف  بقانكف النسب كرؤية الفنافرتباطيا إكمدل  ينقمنا إلى عالـ الحركة كديناميكيتيا

اإلبداعية  يـ منيا تعريؼ الرسـ كقانكف النسب باألضافة الى رؤية الفنافخبلؿ العديد مف المفاى
 .     لمتعبير الحركيكمدل كعيو كفيمو 

 مشكمة البحث .

  ؟الى فنكف اخرل  تحضيرمىؿ فف الرسـ فنان مستقبلن بذاتو ، أـ أنو 

 أـ أف ىناؾ  -الذم كضعو كاسسو -ىؿ الفناف المصرم القديـ التـز بقانكف النسب
 ؟ألضافة الى قانكف النسب رؤية الفناف كما تحممو مف كعي ثقافي ك فمسفي با

 ؟ىؿ أدرؾ الفناف المصرم القديـ األحساس الحركي ك استطاع التعبير عنو بدقة كاتقاف 

                                                 

 عارؼ، دار الم 841ثركت عكاشة : الفف المصرل القديـ ، الجزء الثانى ، النحت كالتصكير ، ص  (1)
 ، بتصرؼ الباحث. 1972القاىرة ،  



 

 حدود البحث . 
 حدكد جغرافية : جميكرية مصر العربية 

 ؽ.ـ 1085الى  2690خبلؿ الفترة مف حدكد تاريخية : 

  -أواًل : الرسم عند المصري القديم :
 المصري القديم : الفنان عند ومفهومه الرسم   -1

يمكف تعريؼ " الرسـ " بأنو تعبير تشكيمى يستمـز عمؿ عبلمة ما عمى سطح ما ، كىذه 
، كمع ذلؾ اك األلكاف العبلمات يمكف عمميا باستخداـ مكاد مختمفة مثؿ الحبر أك القمـ الرصاص 

 المادة المستخدمة فإف النتيجة أك األثر الذل تتركو ىك " الخط المجرد " . أك ألداة افأيان كانت 
 المصرم القديـالفناف يعتبر فنان مستقبلن قائمان بذاتو لدل  Drawingفف الرسـ  فمف المبلحظ أف

، كما التصكير كالنحت كالعمارة  مثؿحيث كاف يعد كأحد مراحؿ التحضير ألعماؿ فنية أخرل 
 ئؿ التدريب عمى الفنكف ، كعمى ذلؾ فقد يعتبره بعض الباحثيف فنان أقؿ أىمية .احد كسكاف أ

عمى مثؿ ىذا النحك  المصرم القديـفف الرسـ عند أىمية يجب إساءة تقدير كيرل الباحث أنو ال 
لد منو ىذه الفنكف األخرل ، كمف االذل تتك  األساسي، بؿ يجب النظر اليو باعتباره الفف 

عمى األسطح الصخرية كالرسـك التحضيرية المعركؼ أف المصرييف القدماء قد رسمكا االسكتشات 
" القديمة كعمى األسطح الخارجية لؤلكانى كذلؾ في زمف ماقبؿ التاريخ كنشأة الدكلة المصرية 

  .ير كالنحت كالعمارة  الحقيقى لفنكف التصك  الظيكر، حتى بدأ كالكسطى كالحديثة " 
مرسكمة بااللكاف عمى  1"الثاني " كيؼ الكحكشيكضح رسكـ كيكؼ ( 1مثاؿ ذلؾ الشكؿ رقـ ) 

 كؿ  الغربية لمصر مع الجنكبية الصخر في الصحراء الشاسعة غير المأىكلة القريبة مف الحدكد 
                              . كالسكداف  ليبيامف 
 
 
 
 
 
 

              
 ( يكضح رسـك المصرم القديـ في فترة ما قبؿ التاريخ 1شكؿ رقـ ) 

                                                 
 1   ـ في الصحراء الغربية المصرية في المنطقة الكاقعة بيف مصر كليبيا كالسكداف2002ـ اكتشافو عاـ ت. 



 

 أعماؿ الرسـ المصرل القديـ يتمثؿ في تمؾ االسكتشات لفيـ كمشاىدة المصدر الرئيسى  كقد كاف
 جركالرسكـ المبدئية كالخطكط التجريبية التى كجدت مرسكمة كمحفكظة عمى بعض رقائؽ الح

 اسـ الشػقؼبكؿ منيا كيعرؼ األكانى الميشمة  سطح قطع مف القدكر أكرل أك عمى أالجي

Ostraca *  
كقد تـ العثكر عمى مجمكعة مف الشقؼ حكؿ جبانة طيبة بالشاطئ الغربى لمنيؿ ، كعمى كجػو 

 كادل الممكؾ ككادل الممكات.ك الدير البحرل كدير المدينة الخصكص في مناطػؽ 

شات أك الرسـك التحضيرية المرسكمة عمى قطع الشقؼ كانت األمر الذل يدؿ عمى أف االسكت
 منيجان تقميديان متبعان منذ أقدـ العصكر. 

كالظباء نات مختمفة مثؿ الزرافة اكقد رسـ مصريك العصر الحجرم القديـ صكرا عديدة لحيك 
الجبمية كما رسمكا حيكية  كالحيات كاألفياؿ كالنعاـ كالكعكؿالجبمية كالسحالي كالتماسيح كالغزالف 

كىك ينصب فخاخ الصيد لئليقاع عممية الصيد حيث يظير فييا الصياد كمعو قكسو كسيامو 
بالحيكنات التي يتربص بيا ، كمف المحتمؿ أف مثؿ ىذه الرسكمات كانت تتعمؽ بأغراض سحرية 

 (  1بقصد إنجاح الصيد ك كفرتو كىذا ما يجسده الشكؿ رقـ ) 
التجسيـ األىتماـ بالمنظكر ك بعيدة عف فكرة  2Dه الرسكـ كانت ثنائية األبعاد كقد شكىد أف ىذ

 والفناف بأف يعبر عف الشكؿ طبقان لحقيقت، حيث التـز  3Dثبلثي األبعادأك حتى اإليحاء بالتجسيـ 
ذىنيان كليس طبقان لما تبدك عميو األشكاؿ في لحظة رؤيتيا ، كفي ىذه الحدكد فقد  ةالمعركف
الفناف أف يعبر عف بصيرتو طبقان لقدراتو كخبراتو الفنية كقد ظمت ىذه المبػادئ كالقكاعد  يستطيع

   .الثابتة تحكـ التعبير التشكيمى 

  -: إستخدامات الرسم  -2
يتبيف جميان أف الرسـ قد استخدـ في عدة أغراض يمكف  ظيرتباسترجاع جميع أعماؿ الرسـ التى 

 تصنيفيا عمى ىذا النحك :
االسكتشات ) الرسـك التحضيرية (: ككانت ترسـ عادة عمى قطع الشقؼ أك أكراؽ البردل "   - أ

 .كمف الكاضح أنيا كانت عبارة عف
 (  2مثاؿ ذلؾ الشكؿ رقـ ) خطيطية لعمؿ فنى آخر غير الرسـ دراسات ت  -1

                                                 
افة قفيى التسمية التى كاف يطمقيا اإلغريؽ عمى قطع ش Ostracaالشقؼ جمع مفردة شقفة ، أما اسـ  *

بات ، كقد كتسجيؿ المعامبلت أك النصكص القانكنية أك األكامر أك الخطاكانكا يستخدمكنيا في الكتابة 
أيضان طمؽ تبمصر ، كيرجع تاريخ أغمبيا إلى العصريف البطممى كالركمانى ، ك يا عثر عمى الكثير من

 المخاؼ " : جمع مفردة )لخفة أك لخافة ( كمعناىا الحجر األبيض العريض الرقيؽ .



 

ػـ عمى شكبلن تعميمػيان لتكجيػػو التبلميذ كالمتدربيف عمى الرستأخذ  ككانتتػدريبات التبلميذ  -2
 (  3مثاؿ ذلؾ الشكؿ رقـ ) الطرؽ الصحيحػػة . 

 ، أك ليرضى بيا جميكران محدكدان أك لتدريبو الخاص اسكتشات يرسميا الفناف لمزاجو الخاص  -3
. مثاؿ ذلؾ الشكؿ رقـ اكؿ مناظر مف الحياة اليكميةأك تتن ككانت ذات طبيعة فكية أك ىزلية

 الدكلة الحديثة . 20 -19ألسرة ( يكضح شقفة بيا بعض األسكتشات مف ا 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( يكضح بكرتريو 3شكؿ رقـ )                           صطاد أسد يرمسيس أسكتش ل(  2شكؿ رقـ ) 

 سننمكت كرسـ تحضيرم لمميندس                                          الدكلة الحديثة  20األسرة          
 لمتعميـ            متحؼ الميتركبكليتاف                                                      

 
  ( يكضح رسـك كاممة عمى كرؽ   5شكؿ رقـ )                  ( يكضح شقفة بيا        4الشكؿ رقـ )       

 19األسرة  -مقبرة اني -مف كتاب المكتى –البردم                     كتدريبو الخاص لمزاج الفناف –بعض األسكتشات 



 

عمى أسطح العديد مف األسطح منيا أكراؽ البردم أك الرسـك الكاممة : ككانت ترسـ عمى  -ب
مثاؿ ذلؾ الشكؿ .  (1)القدكر كاألكانى ، كعمى القماش كعمى الخزؼ المطمى منو كغير المطمى " 

 الدكلة الحديثة . –كاتب ك محاسب  –ي ( كىك مف كتاب المكتى مف مقبرة آن 5رقـ ) 

 قانون النسب : -3
مناطان مرجعية ك الخطكط األساسية لمشكؿ الذل سيتخذه  اكالن  يرسـعممو الفني عندما يبدأ الفناف 

"ككانت كحدة القياس المستعممة ىى " الذراع القصيرة "  كىى مسافة طكليا مف ، لعممو الفنى 
سـ ككؿ ذراع  45.7كىى كحدة قياس قديمة كانت تساكل  -طرؼ اإلبياـ  الككع أك المرفؽ حتى

 .أصابع  4أكؼ ككؿ كؼ كاف مقسمان إلى  6قصيرة كانت مقسمة الى 
أرضية العمؿ مقسمة إلى شبكة مف المربعات ذات خطكط أفقية كعمكدية متساكية  كقد كانت

األبعاد ، ككؿ أضبلع ىذه المربعات يمثؿ كحدة طكلية تسمى " قبضة اليد المضمكمة "  كىى 
كالشكؿ الذل يمثؿ  ،تساكل كاحد كثمث كؼ أك كفان كاحدان مضافان إليو عرض أصبع اإلبياـ 

مربعان مف خط األساس حتى خط شعر الحاجبيف ،  18تككف ارتفاعو مف الجسـ البشرل كاقفان ي
أما جزء الرأس الذل يعمك خط شعر الحاجبيف فيترؾ تقدير طكلو لمظركؼ حسب طبيعة الغطاء 

( يكضح  6، كالشكؿ رقـ ) المستخدـ لتغطية الرأس سكاء كاف شعر مستعاران " بارككة " أك تاجان 
الكظيفة تستخدـ لتحقيؽ ىدفيف أك كظيفتيف مختمفتيف كىما : ككانت شبكة المربعات،  ذلؾ 

كالكظيفة الثانية ىى استخداميا كدليؿ أك ، تحديد نسب األجزاء التى يتككف منيا الشكؿ األكلى 
. كىذا ايضا ما يكضحو الشكؿ نمكذج لمتكبير عند تنفيذ الرسـ عمى نطاؽ أكبر أك مساحة أكسع 

أف قانكف ؿ العديد مف الصكر كالرسكمات التي كصمت الينا كمف المؤكد مف خبل ( .6رقـ ) 
ظؿ سارل المفعكؿ منذ بداية األسرة األكلى حتى  القديـ  المصرل افالنسب الذل التـز بو الفن

نياية األسرة السادسة كالعشريف  ، كذلؾ دكف أف يمحؽ بو أل تعديؿ أك تغيير جكىػرل في قكاعده 
االستمرار فترات الركػكد الثقافى ، كما استثنى أيضان فترة حكػػـ " األساسية ، كقد استثنى مف ىذا 

 .ؽ . ـ (1349 – 1365 )اخناتكف " 
( يكضح إخناتكف كىك يؤدم طقكس عبادة اإللو اتكف الو الشمس ، كالكاضح  7كالشكؿ رقـ )   

يرجع اف الصدر ممتمئ ك كذلؾ األرداؼ كىي نسب غير معتادة عند الفناف المصرم القديـ ، ك 
البعض ذلؾ الى انيا مدرسة فنية في تمؾ الفترة  كالبعض األخر يرجع ذلؾ الى خمؿ ىرمكني 

 لدل اخناتكف أك انو مصاب بمرض األستسقاء

                                                 

قدرل ،  رسـ عند قدماء المصرييف ، ترجمة مختار السكيفى ، مراجعة د. أحمدفف ال :بيؾ  -كليـ ىػ  (1)
 ، بتصرؼ الباحث1979، الدار المصرية المبنانية ،  98 - 97ص 



 

( يكضح تخطيط الخمفية ككسيمة لمحفاظ عمى تكبير  6رقـ ) شكؿ 
مقبرة بتاح  -لتكظيفيا في عمؿ أخر    قانكف النسب،األشكاؿ مع مراعاة 

 الدكلة القديمة. –حتب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إختبلؼ نسب الرسـ عند المصرم القديـ كخاصة في فترة حكـ إخناتكف( يكضح  7شكؿ رقـ ) 
 

 : اإلبداعية رؤية الفنان -4

لرسـك أف الفناف المصرل القديـ أكد عمى إظيار الكجكه مف الجانب في كؿ مف ا مف المبلحظ
في حاالت نادرة ترجع كميا  عف ذلؾ إالكلـ يخرج   “ 2D –ش " األعماؿ الثنائية األبعاد ك كالنق

قد آثر الكضعة الجانبية  كإلى عصر الدكلة الحديثة كبعض الكجكه النسائية في مقابر طيبة ، 
ظياره كامبل قريبان مف الكاقع دكف مراعاة قكاعد المنظكر ، فقد  لقدرتو عمى إبراز أجزاء الجسـ كا 

بشرل كأكضاعو كسماتو أكثرىا قدرة عمى التعبير عف تخير كذلؾ مف بيف أعضاء الجسـ ال
الشخصية كعمى إبراز الجماؿ اإلنسانى ، كرأل أف جانب كجو اإلنساف ىك الذل يبرز تفصيبلت 

 .قسماتو الدقيقة كيحػدد حجـ الرأس كاستػػدارتو 



 

فقد قدـ ،  الرسـختيار الفناف لمكضعة الجانبية حرصان منو عمى التأثيػر الذل يعطيو إ كقد كاف
ة داخؿ الشكؿ الكاحد بيف ئملمجسـ صكرة تتفؽ كالصكرة التى تشكمت في ذىنو ، محػاكالن المكا

منيا قد صكر  اع حتى بػدت أجزاء الجسـ ككأف كؿاألكضاع الجانبية كالمكاجية كثبلثية األرب
بية كحده دكف ارتباط بغيره ، فصكر العيف في كضعة أمامية داخؿ الكجو المصكر في كضعة جان

، ألنو كاف يحرص عمى إبراز كاقعية العيف كحيكيتيا كىى التبرز اال في ىذه الكضعة األساسية 
كعمى  ، ككذلؾ صكر الفناف المصرل الخطكط األساسية لآلذاف كالفـ داخؿ اطار الكجو المجانػب

 .كتاؼ كانت تصكر في كضعة أمامية أف األ إالالرغـ مف أف كضعة الجسـ جانبية ، 
إال ثديان كاحدان ىك ثدل المستكل الثانى ، كأنو  رسـي فلـ يكالقديـ  المصرم  أف الفناف ظكما لكح

صكر البطف في كضعة ثبلثية األرباع لتككف ىمزة كصؿ بيف الجذع المصكر في كضعة أمامية 
كبيف الساقيف المصكرتيف في كضعة جانبية ، مع إبراز السرة في مكانيا الطبيعى ، كعمى حيف 

نجد األكؼ تظير مبسكطة األصابع ، فسكاعد كالسيقاف كاألقداـ في كضعة جانبية تظير ال
كاإلبياـ في كؿ منيما مكاف البنصػر ، ككأف االنساف لو يديف اما يمينيف أك يسرييف . كقد ظؿ 

الذل حرص الفناف فيو عمى الكاقعية الدقيقة ، كالذل لـ  كفىذا التقميد سائدان باستثناء عيد  اخنات
ينتيى باخفاؽ ديانة أتكف ثـ ظيكر العصر الصاكل حتى عاد ىذا التقميد إلى الظيكر ، كعاد يكد 

ؿ رقـ اشككضحو االتكىذا ما تصكير اآللية. رسـ ك تأثير التقاليد القديمة ثانية كخاصة عند 
و القاء فناف المصرم القديـ بات عميلكبعد أف أستكضح الباحث فف الرسـ عند ا( 7،6،5،4،3،2)

  .كالتمكيف كة ىك احد اىـ مظاىر عممية الرسـحيث أف عنصر الحر الضكء عمى عنصر الحركة ،
 انًصرٌة انقدًٌة :انحركة فً انرسوو : ثاٍَا 

عرؼ اإلنساف الحركة منذ أف ُخمؽ ، فعممية االبتكار ذاتيا حركة ، حيث أنيا تحتكل عمى فعؿ 
ذا ما نظرنا إلى الطبيعة لكجدناىا ىى كمف البدييى أف في كؿ فعؿ حركة كعمى ذلؾ فإننا إ

األخرل في حركة دائبة كمستمرة ، حركة الككاكب ، حركة الشمس ، كحركة القمر ، بؿ كحركة 
 األرض ، كحركة الفصكؿ ... 

مف األعماؿ الفنية لمفناف المصرل القديـ  ان كعمى ذلؾ يرل الباحث أنو البد كأف يستعرض بعض
قبؿ ك  .حرصة عمى قانكف النسبطار إ فيالتى تعبر عف كعيو كفيمو لمحركة كمحاكلتو لتسجيميا 

أف يدخؿ الباحث في عممية تحميؿ لبعض مف الرسـك المصرية فإنو البد كأف يكضح ىنا أف 
تخالؼ مناظر الطقكس اآللعاب ك ممارسة الرياضة ك مناظر الحياة اليكمية مف صيد كزراعة 

الدينية التى انتشرت ، فعمى حيف تتطمب الطقكس الدينية الكقار كاليدكء تعبر المناظر الدنيكية 
الحفاظ عمى رؤية الفناف مف  طارإ، كؿ ذلؾ بطبيعة الحاؿ يأتي في عف الحركة كالنشاط كالمرح 

 .  خبلؿ الفمسفة العامة لمحالة اإلبداعية لدل المصرم القديـ
 



 

 انحركة فً رسوو اندونة انقدًٌة : ( 1)
( ؽ.ـ ثـ عصر األضمحبلؿ كيشمؿ  2180 -2690( حكالي ) 6 -3كتشمؿ األسرات مف ) "

 1"( ؽ. ـ2060-2810حكالي ) (10-7األسرات ) 
مف أىراـ  ةعمار في فف ال ان لـ تكف الرسكـ الجدارية شائعة في الدكلة القديمة التى تركت لنا ركائع

كمعابد كمصاطب ذات جدراف منقكشة ، كعمى الرغـ مف أف األسرات الرابعة كالخامسة كالسادسة 
ككذلؾ في مقابر  كسقارةكدىشكر كميدكـ لنا في مدائف منؼ العاصمة بالجيزة  تركتقد 

فى بفعؿ عكامؿ اخت أغمب ىذه الرسكـ، إال أف  ةكيران جدارياالشخصيات الكبيرة باألقاليـ تص
ففي نقكش مقبرة " نفر "  األسرة الخامسة نرل رجاالن ينزعكف سيقاف البردل كيحممكنيا ،  التعرية 

كنرل بضعة  كى تصنع منيا الزكارؽ ، كما نرل قطيعان يخكض كسط البردل يصحبو أحد الرعاة
ىنا بالرسـ باالحبار قد قاـ الفناف ف ( . 8 مبلحيف يصنعكف زكرقان مف سيقاف البردل ، شكؿ رقـ )

الحمراء كالسكداء حسب قانكف الرسـ ثـ البدء بعد ذلؾ بحفر السطح المحيط باألشكاؿ ثـ بعد 
 ذلؾ يقكـ بتمكيف التفاصيؿ كما ىك كاضح مف خبلؿ الشكؿ . 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الدكلة القديمة  -سقارة –(  رجاؿ ينزعكف سيقاف البردل لصنع القكارب األسرة الخامسة مقبرة نفر  8شكؿ رقـ ) 

إذا دققنا النظر في ىذه المكحة لكجدناىا تعج كتنبض بالحركة كاالتزاف في أكضاع األشخاص  ك
كالحيكانات كالطيكر التى تكجد بالمكحة حيث أننا إذا ما نظرنا إلى الصؼ العمكل بيا لكجدناىا 

لؤلماـ في كضع  ةءف يحمبلف سيقاف البردل متجييف الى يميف المكحة في انحنايتحكل شخص
ينزع   احمؿ سيقاف البردل أما الشخص الثالث فيك متجو الى يسار المكحة عمى العكس منيم
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كذلؾ نرل في أعمى يسار المكحة مجمكعة طيكر منيا الكاقؼ عمى سيقاف ، بيده سيقاف البردل  
 البردل كمنيا الذل يطير .

حيث نرل الحركة في كضعة القطيع ، ، ع إما إذا نظرنا أسفؿ المكحة فإننا نرل راع يقكد القطي
 .كما أننا نرل أحد ىذه الحيكانات كىك أصغرىـ أماـ القطيع كيبدك أف أمو تحنك عميو 

حالة حركية بصرية مف خبلؿ إختبلؼ اإلتجاىات كاألكضاع الحركية  كالتككيف بأكممو تسكده
التنكع في احجاـ عاـ فنبلحظ لمرجاؿ كما راعى الفناف اف يككف ىناؾ حبكة بصرية في التصميـ ال

 ك اكضاع حيكنات القطيع مما يثرم التككيف برمتو .
كال نغفؿ اإليقاع البصرم في الفراغات بيف األشخاص كالسيقاف كذلؾ الفراغات بيف سيقاف 

  الحيكانات فيي حركة بصرية ضمنية . 

مف ميدـك مقبرة ايتيت ،  األكزات الست( حيث يكضح أ، ب – 9 أما إذا نظرنا إلى الشكؿ رقـ )
حيث تتميز المػكحة بتراصؼ التككيف كثقة الفناف في خطكطو كاستخداـ األلكاف الخالية مف التدرج 
مما يدؿ عمى أف الفف المصرل انتيى مبكرا إلى تحديد قانكنو كصيغو ، كقد تبدك ىذه المكحة 

ف جماؿ يرجع إلى كظيفتيا جامدة اللتزاميا بقكاعد الفف المصرل عمى الرغـ مف أف مافييا م
إلى اليميف كالثبلث األخرل تتجو إلى  الزخرفية البحتة ، كىى تمثؿ ست اكزات ، ثبلثة تسير

 ميا ُتعدا . كالمكحة في مجمماليسار ، كفي الطرفيف تنحنى اآلكزتاف القائدتاف لتمتقطا طعامي
كفي التكازل الصاـر بيف لمتمسؾ الكاعى باألكاديمية المتجمية في الرسـ اإلجمالى  ان نمكذج

 األعناؽ ، كفي االىتماـ بشغؿ الفراغات بحشائش خضراء فاتحة ذات أكراؽ رفيعة تبرز مف 

  الدكلة القديمة -كزات الست مف ميدـك مقبرة ايتيت ميدـك( يكضح اآلأ  – 9 شكؿ رقـ )

 
 مف لكحة اآلكزات الست -تفصيمية لثبلث اكزات ( يكضح  ب  -9 شكؿ رقـ )

 



 

 
 خمفية الرمادية المائمة إلى الزرقة ، كبأزىار صغيرة منقطة بالمكف األحمر . ال

كبذلؾ نستشعر أف فناف الدكلة القديمة قد عبر عف الحركة بحس ك كعي كاضح محافظان عمى 
 . الفكرية كالبصريةرؤيتو الفنية ك حالتو قانكف النسب فيما يقـك بو مف تككينات فنية معبرة عف 

 فً رسوو اندونة انوسطىانحركة ( 2) 

( ؽ.ـ ثـ عصر األضمحبلؿ كيتمثؿ في 1710 -260( حكالي )14-11كتشمؿ األسرات مف ) "
 1( ؽ.ـ"1560 -1710( حكالي )17-15األسرات مف )

كفي الدكلة الكسطى اكتسبت الرسكـ مزيدان مػف المركنػة كالحيكيػة كالرشػاقة مػع اإلحسػاس بالجمػاؿ 
أك الشخصػػػيات فػػػي صػػػفكؼ متعاقبػػػة بعػػػد أف كػػػاف كػػػؿ صػػػؼ الزخرفػػػى ، كحشػػػد عػػػدد كبيػػػر مػػػف 

، كقػػػد ظيػػػرت الحيػػػاة اإلجتماعيػػػة منيػػػا أعمػػػاؿ لحػػػدث أك لعػػػدة أحػػػداث مسػػػتقمة  ايخصصػػػصػػػفيف 
الغزؿ ك صيد األسماؾ كالطيػكر كالحيكنػات كحصػاد القمػح كتسػجيؿ عمميػة تخزينػو ، كػذلؾ رسػـك 

الحرة ك رياضة الكرة كلعبة الحصاف  العديد مف الرياضات المختمفة عمى رأسيا رياضة المصارعة
 كلعب األكركبات كالعديد مف اآللعاب الرياضية المختمفة .

  الدكلة الكسطى  -( يكضح الحائط الشمالي مف مقبرة باكت الثالث  أ - 10شكؿ رقـ ) 
لما  رسكمات مقابر بني حسف جنكب محافظة المنيا ،بكعميو فيرل الباحث انو البد مف األستعانة 

تممكو تمؾ الرسكمات مف حس حركي غايػة فػي الدقػة كالجمػاؿ كالتعبيػر المطمػؽ عػف كافػة منػاحي 
، حيػث يكضػح الشػكؿ رقػـ )   الحياة اليكمية  كمف ذلػؾ الحػائط الشػمالي مػف مقبػرة باكػت الثالػث

 ( الحائط بأكممو أ  – 10
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( )   وهو واند خٍتً 66اقانٍى انصعٍد وهو احد انحكاو يٍ االسرة اليٍ  61 حاكى أقهٍى انوعم االقهٍى 



 

 
        

 
 

 ( ج – 10شكؿ رقـ )                                             ( ب – 10شكؿ رقـ )  
كعمى ذلؾ يرل الباحث انو البد مف أخذ تفصيميات مف ىذا الجدار إللقاء الضكء عمييا محاكلة  

منو أف يؤكد عمى حرص الفناف المصرم القديـ عمى إظيار أىتمامو بعنصر الحركة كفقان 
مف حرية األكضاع حيث تقاطع  كثيران ( نبلحظ ب -10في الشكؿ رقـ )يره كرؤيتو الفنية . فيلمعا

األيدل لمصدكر ككضع األرجؿ خمؼ بعضيا ، كاأليدل التى ترتفع ألعمى كحركة الجذع المائمة 
كالنظرة العالية في اتجاه الكرة التى في الفراغ في انتظار استقباليا ، فجميع عناصر  لمخمؼ

 . التككيف ىنا في كضع حركى غاية في الدقة كركعة في التعبير
( كجدنا منظران آخر لمبنات كىف يمعبف الكرة غاية في دقة التسجيؿ ج -10أما في الشكؿ رقـ ) 

كركعة الحركة ، حيث أنو مف المبلحظ أف الحركة تنقسـ إلى عدة حركات كما ىك كاضح ، كىذه 
الحركة تستغرؽ بالطبع زمنان معينان ، كمما الشؾ فيو أف ىذا المنظر يدؿ عمى قكة مبلحظة 

ثبلت في المنظر دكف التقيد بما يكقؼ حريتيف اتسجيؿ لكؿ حركة قامت بيا الفتيات المك 
 كتعبيرىف عف الحركة ، كيعتقد أف الفناف كاف ييمو الحركة قبؿ أل شئ .

حيث صنعيا مف ، كمف الجدير بالذكر " أف الكرة أقدـ أدكات المعب التى ابتكرىا المصرل القديـ 
  (1).  " القشبالكتاف كحشاىا  أكياس نسيج

( فإننا نبلحظ لعبة يمعبيا الفتيات كالفتياف معان كىى مككنة د -10أما إذا نظرنا إلى الشكؿ رقـ )
مف فتاتيف كفتاييف ، فنبلحظ أف كبلن مف الفتاتيف تمسؾ بإحدل أيدل الفتييف بينما كعب قدمى 

ييف بالدكراف فأنيما بالتالى يقكماف تندما يقكـ الفالفتاتيف باألرض " عمكدل " عمى األرض ، ثـ ع
تيف كيككف محكر الدكراف ىك مركز الفتييف ، نبلحظ ىنا أف الفناف لـ ييتـ بالنسب ابتدكير الفت

التشريحية في الرسـ كلكف اىتـ بإظيار كتسجيؿ كالتعبير عف الحركة ، كذلؾ نبلحظ حركة 
 جاه الجاذبية األرضية .ضفائر الفتاتيف التى تنزؿ إلى أسفؿ في إت

كىذه المعبة تعرؼ باسـ لعبة " المركحة " كىى بذلؾ تعد حركة مستمرة حيث أف مركز الحركة 
 يدكر حكؿ نفسو . 
( كىك يمثؿ حركة أكركباتية تقكـ بيا إحدل الفتيات التى بالطبع البد ق -10أما في الشكؿ رقـ )

" أف الفتاة تقؼ عمى قدـ كاحدة كيداىا  1كأف تتصؼ بالرشاقة ، حيث نبلحظ ىنا في الكضع " 
إلى األماـ ، ثـ في الكضع "  ا"  أف يداىا أصبحت 2يف إلى الخمؼ ثـ نبلحظ في الكضع " تاالثن
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 4" نبلحظ أف قدميا قد استكت عمى األرض كأف يداىا منحنية إلى الجانب بينما في الكضع "  3
األماـ ، ثـ تزداد الحركة في االرتفاع إلى أعمى  يف معا كاأليدل إلىت" فإنيا تقذؼ بقدمييا اإلثن

" كذلؾ نبلحظ مبلمسة كعب المشط لمقعدة الفتاة  5" عف "  4 حيث نبلحظ ارتفاع الرأس في " 
أف كؼ اليديف يبلمس كبل منيـ اآلخر ، كبذلؾ  ك أنيا بكامؿ جسدىا في اليكاء الطمؽ كنبلحظ
ضكح ليعبر لنا عف مدل فيمو كاستيعابو لمحركة يقدـ لنا فناف بنى حسف نمكذجان غاية في الك 

باسـ مفاتيح  في عالـ الرسكـ المتحركة  كدقة تسجيميا . كىك بيذا النمكذج يقدـ لنا مايعرؼ حاليان 
 . ( Keys animation )الحركة 

      

    

 

                                                 ق ( – 10شكؿ رقـ )                                     د ( – 10رقـ )  شكؿ         
 

احد أىـ  اكاننا إذا ما تحدثنا عف مقابر بني حسف ال يمكف اف نغفؿ رياضة المصارعة حيث أني
 المظاىر الفنية  لمقابر بني حسف بؿ لمدكلة الكسطى كالفف المصرم القديـ .

صفكؼ افقية متتالية  ةتمؾ الرياضة في ستكعميو فالحائط الشرقي مف مقبرة باكت الثالث تجسد 
مجمؿ الشكؿ رقـ ) و يمييا ثبلث صفكؼ اخرل لمناظر الحرب كمياجمة القبلع كىذا ما يكضح

 أ (  – 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الدكلة الكسطى  -مف مقبرة باكت الثالث  رقي( يكضح الحائط الش أ - 11شكؿ رقـ ) 

ذا ما قاـ الباحث بإستعراض بعض مف أىـ تفص يميات ىذا الحائط لكجدنا رياضة المصارعة كا 
كما تحتكيو مف تفاصيؿ فنية كابداعية بؿ كرياضية متميزة حيث يتضح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ رقـ  

نبلحظ تبادؿ األلكاف حيث استعمؿ األحمر الفاتح كالقاتـ لتميز جسمى ، ف( ج -ب – 11) 



 

 ا نبلحظ أيضان تمكيف الحزاـ الذلكذلؾ يتبايف كبل مف المصارعيف كالخمفية ، كم المصارعيف
  لكنية كاحدةأجساميـ بالمكف األبيض المائؿ إلى اإلصفرار ، كيبلحظ أف ىذه المجمكعة يتكسط 

 
 

 

 
 مقبرة باكت الثالث –تفصيمية مف الحائط الشرقي  ب ( – 11شكؿ رقـ ) 

 

 

 

 
 مقبرة باكت الثالث –تفصيمية مف الحائط الشرقي  ( ج – 11شكؿ رقـ ) 

مف فصيمة كاحدة يغمب عمييا قكة دفئ األلكاف ، كقد تككف مقصكدة مف الفناف  حيث المكضكع 
 يحتاج إلى قكة كشجاعة كقد تككف ىذه األلكاف نتيجة اختبلؼ أجسادىـ .

ننا إذا ما نظرنا إلى الشكؿ رقـ ) نبلحظ أف الفناف قد أعطى الحركة كالتعبير ىنا ج (  –ب  – 11 كا 
، كذلؾ يتضح مف خبلؿ تمؾ الرسـك ، كذلؾ نشعر مف ىذه الرسـك التدرج في الحركة اىتمامان مطمقان 

مف  ؿ  بالنسب التشريحية لتمؾ الرسـك ، كىذا يتضح بشكؿ كاضح فى ك ان ، كلكف الفناف لـ يعط اىتمام
 كقد يبدك أف أىـ ما يعنى الفناف بو ىنا ىك التعبير عف الحركة .  ( ب ، ج) الشكؿ  

 

 كة فً رسوو اندونة انحدٌثة انحر(   3) 

ـ ثـ تبع ذلؾ عصر  ( ؽ . 1085 -1580( حكالي )  20 – 18"كتشمؿ األسرات مف ) 
 1( ؽ . ـ " 663 – 1085( حكالي )  25 – 21اإلضمحبلؿ كيشمؿ األسرات مف ) 
إلى يمكف أف نقسـ الفف في الدكلة الحديثة  قمة تألقو إال أنو" كفي الدكلة الحديثة بمغ فف الرسكـ 

بتجانس كتقارب مف طرازل تميز أف الفف قد  ي الفترة األكلى نجدأربع فترات فنية متباينة فف
الدكلتيف القديمة كالكسطى كالكقار الشديد كبعض الجمكد في الحركة ، كالحرص عمى تراصؼ 

الفترة  التككيف ، كاستخداـ األلكاف الكثيفة النضرة كالكابية فكؽ خمفية ذات لكف أزرؽ سماكل ، أما
، كتحرر الفناف في تككيف المكحات مستخدمان مركنة ك  رشاقةالثانية فقد أصبحت الحركات أكثر 

خيالو كما تدرجت األلكاف كأصبحت خفيفة أحيانان إلى حد الشفافية . أما الفترة الثالثة فيى ممتقى 
لشكائب عمادىا ىذه الصيغ المختمفة ، إذ تتميز أحسف أعماؿ ىذا العيد بكبلسيكية خالية مف ا

االعتداؿ كالتحفظ كتتجمى الدقة أيضا في اختيار األلػكاف كتدرجيا كانسجاميا مع األبيض الذل 
أما الفترة الرابعة فيى فترة عيد الرعامسة ، بلؿ ىذه المدة في طبلء الخمفيات شاع استخدامو خ
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مف الحزف كاإلىماؿ ، فنجد بيف أعماؿ ليا طابعيا  فيى مزيج رةفتالأحسف منجزات ىذه  كتعد
ز االخناتى كسكاعد ىزيمة ممكنة كسيقاف االتقميدل شخصيات ذات جماجـ طكيمة حميقة كفقا لمطر 
  1نحيمة طكيمة كمبلبس فضفاضة كقبلئد كحمى زاىية  ".

إلينا كعمى ذلؾ فالباحث اآلف بصدد إستعراض بعض مف رسكمات الدكلة الحديثة التى تنقؿ 
في إطار التزامو التاـ بقانكف النسب كعى كحس الفناف المرىؼ بتسجيمو لمحركة ككيفية محاكاتيا 

 .كالرؤية الفنية التي تجسد فكر كفمسفة ىذه الحقبة الزمنية 
 النائحات( حيث تعد 12مشيد النائحات مف مقبرة النبيؿ " رعمكزل " بطيبة شكؿ رقـ )ف كعميو

ى عمى الكبلسيكية ، كقد يبدك لنا ألكؿ كىمة أننا بصدد مجمكعة مف في ىذه المكحة شاىد جم
الحركات غير المتناسقة ، كلكف سرعاف ما ندرؾ أف كؿ التفصيبلت مدركسة ، فقد صفت 
 الرؤكس عمى ارتفاعات ثبلثة كما أف تكالى كجكه عدة في كسط المكحة يشعرنا أنو ثمة حشد غفير

 ضربا مف التنكع تعد سماء أك المتجية إلى الخمؼ في الظاىركقد تبدك السكاعد المرفكعة نحك ال
كلكنيا في الحقيقة تعبير عف األلـ الشديد ، كمع ذلؾ اليتبيف الحزف في الكجكه إال مف خبلؿ ، 

تمؾ الدمكع المتساقطة مف العيكف ، أما عرل الصدكر فكاف كاليزاؿ مظيران مف مظاىر الحزف 
، كثمة تقابؿ بيف تنكع الحركات كتكازل خطكط  ة أفريقيامف قار تبدك بو النساء في بعض المناطؽ 

األجساـ الساكنة ، غير أننا نجد أف الفناف قد استطاع أف يكسر رتابة األثكاب البيضاء برسـ فتاة 
صغيرة عارية مستخدما ثبلثة ألكاف فقط عمى الخمفية البيضاء : األسكد الذل جعمو لشعر الرأس 

ضفائػر مف ثقؿ كتمتو ، كاألصفر الرقيؽ الذل خص بو األجساـ ، المستعار الذل خففت ال
كاألزرؽ الباىت الذل لّكف بو األثكاب ، غير أننا نمحػظ في كسط مجمكعة النائحات المتجية نحك 

ة ااإليقاع الحركي في كسر رتابأراد بيا  لفنافاليسار سيدة متجية نحك اليميف ، كأغمب الظف أف ا
في الطرؼ  كمما يستمفت النظر تمؾ الفتاة الصغيرة ، البصرم لمتككيف  الفراغ ممئأك التصميـ 

حظ أف كؿ كجو يختمؼ عف اآلخر ، أما كىى تساند احدل السيدات ، كما نبل الشكؿمف  األيمف
المكف الرمادل الذل يطغى عمى المكحة فمعمو رمز لمتراب الذل تييمو النساء عمى أجسادىف مف 

نيف مف فرط الحزف ، كذلؾ يدلنا منظر ىؤالء النسكة الحزينات كىف يسرف في غير انتظاـ عمى أ
 أقارب الميت كلسف نائحات محترفات مف شأنيف أف يمشيف منتظمات . 

 

                                                 
 بتصرؼ الباحث .. 914-910، ص  مرجع سابؽثركت عكاشة :  -1



 

 

 

 

 

 

 الدكلة الحديثة – النائحات مف مقبرة النبيؿ " رعمكزل " بطيبة(  12شكؿ رقـ )  

قد إستطاع الفناف الحفاظ عمى قانكف النسب في الرسـ في إطار الحفاظ عمى رؤيتو فكعميو  
الفنية لمتعبير عف المكضكع كذلؾ مدل قدرتو عمى التعبير بشكؿ كاضح لمظاىر الحزف البادية 

 عمى الشكؿ برمتو مف خبلؿ الحركات الجسدية كالشكمية المعبرة .

يقؼ  ان قطأف نبلحظ ،  18تب كمحاسب األسرة مف مقبرة نب امكف كا( 13كفي الشكؿ رقـ )
حيث أنو قد ىدد  ةىارب تطار  افى األدغاؿ ، فنبلحظ أني يعمى نبات البردل يطارد الطيكر كى

عمى نبات البردل  قبلن ثعمى نبات البردل المائؿ كذلؾ نتيجة ألنو يمثؿ  ان كما نبلحظ نمسا كجكدى
ركة الطيكر كىى متجية ىاربة في أكثر مف اتجاه أما إذا ما تأممنا الشكؿ جيدان فاننا نبلحظ ح

كىذا تعبير متقف عف مدل الذعر كالخكؼ كعدـ التركيز ، كذلؾ نبلحظ الفراشات التى تتجو ىى 
مف قدكـ القط الذل نبلحظ أنو يتحرؾ في ىدكء حيث يتجمى ذلؾ في  ان األخرل فارة ىاربة خكف

عيداف البردل نمس الذل يقؼ عمى أحد أما ال، قدامو كذلؾ في نعكمة حركة الذيؿ حركة ا
فنبلحظ أف الفناف استطاع أف يعبر عف ثقؿ النمس كليكنة عيداف نبات البردل بأف جعؿ فرع 

فيـ الفناف  عمىفي اتجاه حركة النمس كىذا دليؿ متقف  البردل الذل يقؼ عميو النمس مائبلن 
رؤيتو اإلبداعية حيث نبلحظ البط كىك ، كبذلؾ يجسد لنا الفناف لطبيعة المنظر الذل يعالجو فنيان 

س كالرقبة كالجسد في أكاقؼ كقفة جانبية بينما البط الطائر يظير بجناحيو األثنيف في حيف أف الر 
الكضعية الجانبية ، كالحالة بأكمميا تسكدىا حالة حركية متميزة نابعة مف حس مطمؽ ككعي 

 بقكانيف النسب كالحركة .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكلة الحديثة -18األسرة  -مف مقبرة نب امكف ( 13شكؿ رقـ )

 خاتًة :

حساس الفناف المصرم القديـ بعنصر الحركة  لقد قاـ الباحث بألقاء الضكء مكضحان مدل قدرة كا 
دراكو المتقف لفف الرسـ كقانكف النسب مرتبطان برؤيتو الفنية في إطار فمسفتو العقائدية المرتبطة  كا 

ستطاعتو بشكؿ مطمؽ بالبعد الديني كالحياة ال التعبير عف حياتو الدينية كحياتو الدنكية يكمية كا 
الدكلة الحديثة " فقد  –الدكلة الكسطى  –اليكمية عمى مر العصكر المختمفة " الدكلة القديمية 

النماذج كاألمثمة التي سبؽ التدليؿ مف خبلليا عمى مدل الحظ الباحث مف خبلؿ العديد مف 
حيث قدـ لنا نماذج تحضيرية كاسكتشات لمرسـ منيا ما ىك كعي كحس الفناف المصرم القديـ ، 

كمنيا ما ىك جزء مف عمى حائط اكبر ،  هلمتدريس " كسيمة تعميمية " كمنيا ما ىكتحضيرم لتكبير 
تكضح نسب الرسـ ،  Ostracaمف الشقفات  ان حث بعضكذلؾ رصد الباكتاب " كتاب المكتى " 

يكجد قد جسد لنا نماذج كما لك كانت مفاتيح لمحركة  ك كعبلقة كؿ جزء مف الجسـ باألخر ،
، مكضحان بذلؾ مدل فيمو س ىذه النماذج مقابر بني حسف بالدكلة الكسطى أبينيا بينيات عمى ر 

فمسفة اإلبداعية لحقبتو لم ان سـ كرؤية الفناف كفقلمتعبير الحركي في إطار الحفاظ عمى قكانيف الر 
 الزمنية 

 

 



 

 : انُتائج

  منيػػػػا مصػػػػدر لكافػػػػة اإلبػػػػداعات البصػػػػرية ىػػػػك أدرؾ الفنػػػػاف المصػػػػرم القػػػػديـ اف الرسػػػػـ( 
 (....  العمارة  –الرسـك الجدارية  –النحت  – " كتاب المكتى " تصميـ الكتاب

 أدؽ الزكايػا التػي تكضػح خصػائص الشػيئ فػي أجمػؿ كأقػكل  الفناف المصرم القػديـ إختار
عادة تركيبيا كفقان لرؤية الفنية كاإلبداعية كضع بصرم كحركي   .كا 

  فناف مقابر " بني حسف " في الدكلة الكسطى ال ييمو دراسة الشكؿ كتشريحو كنسبو بقدر
الحػرص عمػى كعبلقة الكػؿ فػي الكيػاف العػاـ لمتكػكيف مػع  وما ييمو إبراز جمالية ككضكح

 التعبير الحركي بشكؿ كاضح كفعاؿ .

  بخطػػكات كاسػػعة المػػدل فػػي رسػػـ حركػػات اإلنسػػاف كالحيػػكاف الفنػػاف المصػػرم القػػديـ تقػػدـ
حيػػػث نبلحػػػػظ حريػػػة مممكسػػػػة فػػػي منػػػػاظر صػػػيد الحيكانػػػػات كمنػػػاظر األلعػػػػاب الرياضػػػػية 

 كاألكركبات ككذلؾ الحياة اليكمية . 

 عنػػػد صػػرية الفنيػػة لػػػدل الفنػػاف المصػػرم القػػديـ ىنػػاؾ فػػرؽ كاضػػح فػػي معالجػػػة الحالػػة الب
يػػػػة ك اآلداء دراسػػػػتو لممكاضػػػػيع الدينيػػػػة ك الدنياكيػػػػة كيتضػػػػح ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ النسػػػػب الفن

 .الحركي لكبلن منيما 

 انتوصٍات :

 ـ كفعػػػاؿ فػػػي الفنػػػكف ضػػػركرة التأكيػػػد عمػػػى تػػػدريس مقػػػرر الرسػػػـ كفػػػف أساسػػػي لػػػو دكر ىػػػا
 البصرية اآلخرل.

  ضػػػػركرة األىتمػػػػاـ بنسػػػػب التشػػػػريح فػػػػي الرسػػػػـ فػػػػي اطػػػػار ادراؾ الفنػػػػاف لرؤيتػػػػو الفنيػػػػة ك
 .الفمسفية

 .تدريس المنيج الحركي في رسـك المصرم القديـ كمقدمة لتاريخ فف الرسكـ المتحركة 

 انًراجع :

، لقاىرة ا ثركت عكاشة : الفف المصرل القديـ ، الجزء الثانى ، النحت كالتصكير ، دار المعارؼ -1
1972. 

، قدرل  فف الرسـ عند قدماء المصرييف ، ترجمة مختار السكيفى ، مراجعة د. أحمد :بيؾ  -كليـ ىػ  -2
 .1979الدار المصرية المبنانية ، 

  1996لغز الحضارة الفرعكنية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  :سيد كريـ  -3

 -http://www.civicegypt.org/?p=2145-4 

5-http://www.middle-east-online.com/?id=93021  
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 ملخص البحث.

لقػػد أسػػػتطاع الفنػػػاف المصػػػرم القػػديـ اف يخمػػػد ذكػػػراه عبػػػر التػػػاريخ لمػػا انجػػػزه مػػػف أعمػػػاؿ صػػػرحية 
ابداعية مازالت شاىدة عميو كعمى ابداعو الفني كالتقني كفي ايطار تعرض البحػث الػى مكضػكع " 

فكػاف عمػى الباحػث تنػاكؿ  "كرؤيػة الفنػاف المصػرم القػديـ التعبير الحركي مػف خػبلؿ قػانكف الرسػـ 
مػف  رسػـك المصػرم القػديـتحكيػو  التأكيػد عمػى مػاالمكضكع مف خبلؿ محاكر بحثيػة محػددة كىػي 

كمدل إرتباطيا بقانكف النسب كرؤية الفنػاف  حس حركى كفنى ينقمنا إلى عالـ الحركة كديناميكيتيا
سب باألضػافة الػى رؤيػة مكضحا ذلؾ مف خبلؿ العديد مف المفاىيـ منيا تعريؼ الرسـ كقانكف الن

منيػػا  تسػػاؤالت، ككػػاف ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عػػدة  الفنػػاف اإلبداعيػػة كمػػدل كعيػػو كفيمػػو لمتعبيػػر الحركػػي
ىػؿ الفنػاف المصػرم القػديـ التػـز ، فنػكف اخػرل لىؿ فف الرسـ فنان مستقبلن بذاتو ، أـ أنو تحضيرم 

كمػا كف النسػب رؤيػة الفنػاف أـ أف ىنػاؾ باألضػافة الػى قػان -الػذم كضػعو كاسسػو -بقانكف النسػب
اسػتطاع  ىؿ أدرؾ الفناف المصرم القديـ األحساس الحركي كتحممو مف كعي ثقافي ك فمسفي ، ك 

 ؽ.ـ. 1085الى 2690خبلؿ الفترة مف  كجائت الدراسةالتعبير عنو بدقة كاتقاف، 
 

Research Summary 

The Egyptian artist was able to commemorate his memory through 

history, because of the work of creative still witness to him and his 

artistic and technical and in the framework of the research presented to 

the subject of "motor expression through the law of drawing and the 

vision of the Egyptian artist old" was the researcher to address the subject 

through Specific research axes are the emphasis on the contents of 

ancient Egyptian drawings of a sense of movement and art, which brings 

us to the world of movement and its dynamics and its relevance to the law 

of descent and the vision of the artist, explaining this through many 

concepts including definition of drawing and law ratios in addition to the 

vision of the creative artist and the extent of consciousness and 

understanding of To the expression of the movement, and this was 

through several questions, including the art of drawing art independent of 

itself, or is it preparatory to other arts, is the Egyptian artist old 

committed to the law of descent - which he established - or is there in 

addition to the law of descent and the artist's vision and cultural 

awareness And philosophical, and did the Egyptian artist realized the old 

sense of movement and was able to express it accurately and mastery, and 

committed researcher study during the period from 2690 to 1085 BC. 


