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 مقدمة :

الفن المصري القدٌم على مدار تارٌخه هو فن دٌنً باألساس موجه لخدمة المعتقدات الدٌنٌة ، خاصة عقٌدة 

المقابر والمعابد المصرٌة القدٌمة من أعمال سواء نحت أو تصوٌر أو فنون صغرى أو  البعث والخلود ، وكل ما تحتوٌه

عمارة كان بتوجٌه ورعاٌة ملكٌة ، وفً الغالب األعم كان هناك فنان مشرف ٌعتبر بمثابة السلطة ذاتها ، وٌتجلى ذلك 

ٌره إٌمحتب ، وكذلك بمعبد حتشبسوت على سبٌل المثال بالمجموعة المعمارٌة للملك زوسر بسقارة والتً أنشأها له وز

الذى أبدعه الوزٌر سنموت . وكان الفن ٌزدهر وٌنكمش تبعاً للظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة ومدى استقرار وقوة السلطة 

 المركزٌة للنظام الحاكم فى مصر القدٌمة.

 (Jeremy Smith , 2007, p. 159 ) " كان الفنانون عادة من الذكور وتعلموا الفن عندما كانوا صغارا " 

وقد كان احترام الفنان المنفذ وعمله وفق تلك المنظومة سبباً فً نفً صفة اإلبداع عنه ، حٌث اعتبره بعض النقاد الغربٌٌن 

م من صناع األثاث والخزافٌن " أنه ال ٌستحق لقب ) فنان ( ، " باعتبار النحاتٌن والرسامٌن ال ٌنفصلون عن غٌره

(Philippe de Montebello , p. 53)  ولكنه مفهوم خاطئ  حٌث حاول الفنان المصري القدٌم كثٌراً التعبٌر عن ،

األولى للحضارة إبداعاته داخل هذا اإلطار، بما ال ٌتعارض مع الخط العام للقواعد والمعاٌٌر الموضوعة منذ البداٌات 

 المصرٌة القدٌمة.

بل تنتفً تلك الشبهة تماماً إذا وضع فى االعتبار نجاح الفنان فً أن ٌجد لنفسه من وقت آلخر متنفساً بإنتاج نوع 

من الفن الدنٌوي ذا صبغة شعبٌة تتفجر فٌه طاقاته اإلبداعٌة بعٌداً عن الرقابة الكهنوتٌة ، وبعٌداً عن اإلشراف الرسمً 

ة الحاكمة . من ذلك ما نراه من لخفات حجرٌة بمنطقة دٌر المدٌنة باألقصر ) طٌبة ( ، تهكم فٌها من الملك الحاكم ، للسلط

 والنٌل على هٌبته ، بل وصل األمر إلى التطاول على اإلله المعبود نفسه وعلى الدٌن الرسمً .

ُم )سلٌ َسللُُّط والسلٌَطَرةُ واللتحكُّ ْلَطُة لفظاً هً التَّ ادة وُحْكلم ( )معجلم المعلانً الجلامع( وقلد ٌختللف المفهلوم االصلط حً والسُّ

للسلطة من مجتمع آلخر ، ومن تقالٌد سٌاسٌة ألخرى ، ورغم اآلراء واالجتهادات الكثٌرة حول هذا المفهوم إال أنها تتبلاٌن 

دام الواسلع لمفهلوم السللطة فلً واالسلتخ " فلرغم االهتملام الكبٌلر. بعضها البعض أحٌانلاً ، وقلد تتضلارب أحٌانلاً أخلرى مع

أننا ن حظ بوضوح التداخل فً استخداماته ، وإح لله بلدٌ ً بعلض األحٌلان  إطار الدراسات واألبحاث السوسٌولوجٌة ، إال

 .(5102ومفاهٌم أخرى ، مثل الدولة ، والحكومة ، والقوة ، والنفوذ ، والسٌطرة " )بوغراري شٌخة ،  لمصطلحات

لمصرى نظاماً ملكٌاً ٌقوم على أساس تركٌز السلطات فى ٌد الملك ، وٌستعٌن فى إدارة شئون ولقد كان النظام ا

الب د بعدد من الوزراء ، والموظفٌن التابعٌن لؤلجهزة اإلدارٌة فى الدولة . وقد أضفت أساطٌر الكهنة على تلك المنظومة 

وا على األرض وبعد تخلص المعبود ست من أخٌه مسحة دٌنٌة كبٌرة ، حٌث ساد االعتقاد أن اآللهة هم أول من حكم

المعبود ازورٌس، ثم بعد الصراع المطول بٌن ست وحورس اإلبن . إستقر األمر لحورس ، الذى صعد إلى السماء فى 

من نهاٌة االمر تاركاً الملك ) الفرعون ( نائباً عنه وخلٌفة له ، وبالتالى كان ٌنظر للملك بإعتباره من نسل اآللهة ومفوض 

قبل حورس ، كما ٌعتبر تجسٌداً له على األرض . و" بوصفه ملكاً على مصر إنما كان ابناً وخلٌفة لآللة ، ٌقدم لها القرابٌن 
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. كأس ف له ، كما كان ٌقدم أى فرد عادى قرابٌنه ألرواح أجداده ، ومن ثم فهو الكاهن األول لكل إله فى الب د وبالتالى 

طقوس الواجبة نحو اآللهة . وبدٌهى أن هذا كان أمراً محاالً . زمانا ومكانا ، ومن ثم فقد كان فقد كان علٌه أن ٌقوم بال

الملك ٌنٌب عنه أوالده أو كبار موظفٌه فى األقالٌم ، على أن ٌقوم هو بأداء واجبه الدٌنى نحو اله العاصمة . وهكذا كانت 

الملكٌة المؤلهة ، وكانوا ٌؤدون الطقوس الدٌنٌة الٌومٌة فى كل  مكانة الكهنة إنما تقوم على أساس أنهم منٌبون عن السلطة

( ، وفكرة أن ٌعهد الملك ألفراد من عائلته وأسرته للقٌام بدور 0991الب د باسم الملك الفرعون ") دوما  فرانسوا ،

ى الب د وتركٌز مقالٌد لم تكن إال نوع من إسباغ السٌطرة الروحٌة عل -التى سادت فى الدولة القدٌمة  -الكاهن األول 

 الحكم والسلطة بٌده ، كما ٌعكس ذلك حالة من التوحد بٌن السلطتٌن السٌاسٌة والدٌنٌة وتداخ ً بٌنهما .

  

 مشكلة البحث:
بالرغم من كثرة البحوث والدراسات السابقة التً تناولت أسالٌب الفن المصري القدٌم خ ل مراحله المختلفة ؛ إال أن هذه 

أغفلت كثٌراً تناول ع قة الفنان المصري القدٌم بالسلطة ، وأثر ذلك فً إنتاجه الفنً وع قة كل ذلك بفكرة  الدراسات

 التقٌد واإلبداع فً أعماله الفنٌة .

 حدود البحث: 
 الحد الزمانً : الفن المصري القدٌم ) من بداٌة الدولة القدٌمة وحتى نهاٌة الدولة الحدٌثة (. 

 ر القدٌمة .الحد المكانً : مص 

 منهج البحث :
ٌعتمد الباحث على المنهج الوصفً التحلٌلً ؛ حٌث ٌقوم بوصف وتحلٌل وقراءة بعض األعمال الفنٌة و استعراض 

 الدراسات والبحوث المرتبطة بهذه الفكرة .

 

 أهداف البحث:
 ٌسعى الباحث الى تحقٌق االهداف التالٌة .

 وع قتها بالفن والفنان . التعرف على مفهوم السلطة فً مصر القدٌمة -0

 التعرف على المنظومة الفنٌة فً مصر القدٌمة ودور الفنان فٌها ومدى الحرٌة التً تمتع بها فً تنفٌذ أعماله . -5

قراءة وتحلٌل بعض النماذج الفنٌة ، ومعرفة مدلولها الفنً المرتبط بع قة الفنان بالمنظومة الحاكمة فً مصر  -3

 القدٌمة. 

 ) السلطة ، الفنان المصري القدٌم ، االنتاج الفنً (  مصطلحات البحث :

 الخالصة :
ومما سبق ٌتضل  لنلا أن الفنلان المصلري القلدٌم كلان ملتلزم بتوجٌهلات السللطة الحاكملة ، وبالقواعلد والقلوانٌن الفنٌلة التلً 

تقنٌلات ٌخلرج ملن خ لهلا وضعها الكهنة ، إال أننا نشهد بعض الحاالت التلى كلان ٌسلعى فٌهلا الفنلان للبحلث علن أسلالٌب و

إبداعاته ، كما كان ٌعبر بمنتهى الحرٌة فً موضوعاته الدنٌوٌة طالما كان ذلك بعٌلداً علن أعلٌن السللطة المركزٌلة ورقابلة 

 الكهنة .
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 النتائج والتوصيات :
 توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية . 

كبٌر مع الكهنة والنظام الدٌنى الذٌن هم فً الغالب من األمراء و  أن السلطة السٌاسٌة فً مصر القدٌمة متداخلة بشكل -

 أبناء الملوك.

كان للسلطة فً مصر القدٌمة دور هام فً االشراف على الفن وتوجٌه الفنانٌن ، إال ان الفنان كان دائما ما ٌخرج بعضا  -

 من ابداعاته فً اطار تلك المنظومة .

 عمله ضمن مجموعات ال ٌقلل من إبداعاته.عدم توقٌع الفنان على أعماله ، و -

 كان للفنان دور دعائً هام داعم للسلطة المركزٌة الحاكمة. -

كانت تتباٌن ع قة الفنان بالسلطة من وقت آلخر حسب األحوال السٌاسٌة واإلقتصادٌة بالب د ، وظهر ذلك فً أعماله  -

 الفنٌة من وقت آلخر .

وٌة طفرة كبٌرة فً أداء و أسلوب الفنان المصري القدٌم وتعكس أنه كان ٌعمل بحرٌة أكبر تعتبر أعمال دٌر المدٌنة الدنٌ -

 بعٌدا عن رقابة السلطة الحاكمة وبعٌدا عن االعمال الرسمٌة للدولة .

المدٌنة حتى ٌتمكن المتخصصٌن من ضحد أي  على أعمال دٌر ٌوصً الباحث بضرورة إلقاء الضوء بشكل أكبر -

 لفنان المصري أو اتهام الفن المصري القدٌم بالجمود وعدم التنوع.افتراءات حول ا

ما تمتع به من حرٌة  ٌوصً البحث بضرورة االهتمام باألبحاث والدراسات التً تتناول الفنان المصري القدٌم ومقدار -

 فً عمله.


