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  )مشرفاً ( علي رضوان/ د.أ: ون على الرسالةالمشرف

  )مشرفًا مشاركاً ( مها سمیر القناوي/ د                          
   :لةعنوان الرسا

  .في الدولة الحدیثة مصر القدیمة واستخداماته الملكیةفي ) الفیانس المصري(القاشاني 
  :الرسالة ملخص

فـي مصـر القدیمـة، مـع " القاشـاني"استهدفت هـذه الدراسـة بصـورة أساسـیة تقـدیم دراسـة شـاملة عـن 
  .التركیز على االستخدامات الملكیة له في الدولة الحدیثة

اني أولـى المـواد المزججـة التـي عرفهـا اإلنسـان، ویعـد المصـریون القـدماء هـم فقد كانت مادة القاشـ
أقـدم األشـیاء المصـنوعة مـن الفیـانس التـي وصـلتنا مـن مصـر و  .أول من عرفـوا صـناعة القاشـاني

القدیمــة كــان الخــرز، وفــي بعـــض األحیــان التمــائم التــي وجــدت كحلـــي فــي دفنــات عصــر ماقبـــل 
  .من البداري ونقادة األسرات

مــن أنــواع القطــع المصــنوعة مــن الفیــانس إلــى مخــزون األشــیاء المصــنوعة مــن  اً أضــیفت كثیــر قــد و 
وصــلتنا مــن عصــر األســرة الثامنــة عشــرة العدیــد مــن  ، فقــدالدولــة الحدیثــة عصــرفــي   هــذه المــادة

بخاصـــة منهـــا التماثیـــل المختلفـــة  جنـــائزيذات اســـتخدام األشـــیاء المصـــنوعة مـــن الفیـــانس وكانـــت 
مـــن و كبیـــرة ال األوانـــيواأللعـــاب والمصلصـــالت ومســـاند الـــرأس ونمـــاذج مـــن األثـــاث و  واألوشـــابتي

  . كانوبیةالواني األضمنها 
، حیــث تعنــي تلــك الكلمــة الالمــع المــتألأل، "تحنــت"المصــریون القــدماء باســم  عنــد الفیــانس عــرفو 

  .یرمز للحیاة والبعث والخلود ولذلك كان. مثل ضوء الشمس والقمر والنجوم
ارتبـاط الفیـانس ولكـن . ي مادة أخرىأ أو فیروزن الفیانس مجرد بدیل رخیص لالزورد أو اللم یكو 

یعطیـه أهمیـة أكبـر بكثیـر تتعـدى مكوناتـه  "حتحـور"الشدید بالضوء والبعث والخصـوبة مـن خـالل 
  .المتواضعة القیمة
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Abstract: 
 

This research basically aims to introduce a full study about the faience in 
Ancient Egypt focusing on its royal uses in the New Kingdom. 
 
The earliest objects are beads and occasionally amulets found as jewelry 
in Predynastic burials from Badari and Naqada.    
 
New object types, often on a significantly larger than before, are added to 
the faience repertoire in the New Kingdom. Statues, shabtis, game boards, 
sistra, headrest, model furniture, and large containers, including canopic 
jars, are found in Eighteenth Dynasty contexts, usually funerary ones.  
 
Egyptian faience was known as tjehnet, meaning that which is brilliant or 
scintillating like the light of the sun, moon, and stars. So faience was 
symbolic of life, rebirth, and immortality. 
 
Faience was not merely a cheap substitute for lapis, turquoise, or any 
other material. But its inherent association with light, rebirth, and fertility, 
through Hathor, gave it a meaning that far transcended its mundane 
composition.   
 


