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 النواحي التصميمية ألثاث النوم عند المصري القديم

The design aspects of the ancient Egyptian sleeping furniture 
 أحمد كمال الدين                  عمر غنيم                                         البرعيصفا محمد مسعد      

 مدرس بقسم التصميم الداخلى              عميد كلية فنون جميلة                 ة بقسم التصميم الداخلى   باحث      

 جامعة دمياط -كلية الفنون التطبيقية                  جامعة المنصورة             جامعة دمياط -كلية الفنون التطبيقية 

 :الملخص

 أثاث النوم شتهروا ،في مصر أكثر من أي مكان آخر في العالم القديم الخشبيةرف كثيرا عن األعمال لقد ع        

لى إمن مجرد قطعة اثاث مخصصة للنوم والراحة  األسّرة وتطورت بشكل خاص وتنوعت أشكاله واستخداماته

 لتقرب من اآللهة .أخرى منها ا  استخدامات

وبتطور أساليب ر، ص  الشعب ينام على القش والح   بقيةة القوم حينما كان بيوت عليّ  في ولا أة سرّ ظهرت األ     

تنوعت ، كما حياة البعث فيمقابرهم ليستخدموها  فيبل كانت ترافقهم  كل بيت، في بشكل كبير انتشرتالنجارة 

. وصلت النجارة الى أوجها في المملكة الفرعونية لستخدام الجنائزيالستخدام الدنيوي أو ا ها من حيثأشكال

ة األسرّ و ة القابلة للطيّ سرّ واأل عادية،المنها  ،ةسرّ ة من األنواع عدّ أكما ظهرت  ،بمهاداة األثاث واالحديثة حيث قام

بتفاصيلها الدقيقة ت متطورة لتخدم صناعة األسّرة واستخدام وصالالجنائزية ؛وشوهد فيها تنوع زخارفها وتكسياتها 

رجونومية المريحة لإلنسان واهتمامهم وعى فيها النسب األكما ر   واستخداماتها التي تنوعت ما بين النوم والترحال.

 .عدة   نواح  من  أهميته للصحة العامة ميل في السرير والذى اتضح لحقاا  نسبة بوجود

بداية من مسند الرأس  أثاث النوم عند المصري القديمتطور ويهدف البحث إلى إظهار النواحي التصميمية وتفاصيل 

تصميمه بهذا  السرير وحيثياتة المختلفة باإلضافة إلى ميل وأنواع األسرّ  شكل األرجل وتطورها عبر العصورحتى 

 الميل وتأثير ذلك على الصحة العامة .

 ._ المصري القديم  األثاث القابل للطيّ _  ميل السرير_ األسّرة الفرعونية_ أثاث النوم : ةكلمات مرشد

 

 المقدمة:
في بقاء آثارها حيث المناخ  ان مصر تعد الوفر حظاا 

سباب أخرى_ ساعدا أل باإلضافة_ الجاف والتربة

محتفظة الفرعونية  األثاثعديد من قطع على بقاء ال

 حتى اآلن. بشكلها

كانت األسّرة ومساند األرجل والرأس والعروش 

والصناديق قطع األثاث األساسية عند المصريين 

القدماء، ويأتي السرير في مقدمة هذه القطع، حيث 

كان السرير يتركب من إطار متواضع من الخشب 

 الكتان،على أربع أرجل ثبتت بحبل مضفور من 

دت عليه حبال مضفورة تؤلف سطحا مرنا يستلقي وش

 عليه النائم.

وقد أصبح السرير إبان حكم األسرة الثامنة عشرة 

ا عند القدمين _ وله  ا عند الرأس منخفضا مائالا _مرتفعا

 مسند محفور من الخشب عند نهايته يمنع انزلق النائم

 ،للنائم عليه إيجابية كما أن لهذا الميل آثاراا صحية 

وتخفيف آلم العظام  ،تتمثل في تحسين الدورة الدموية

داء الجهاز التنفسي، أكما تحسن من  ،والعمود الفقري

 باإلضافة للعديد من التأثيرات الصحية الجيدة.

 كانت عادة ما، ةألسرّ تنوعت أشكال وتصميمات ا

 سم، 30قصيرة ل يزيد ارتفاعها عن الرض على 

ومنها ما له  بالنحاس،حة ومنها ما كانت قوائمها مصفّ 

طرفه اآلخر  ويستقرعند الرأس  اثنان فحسبقائمتان 

ومن األسّرة ما كان ينصب تحت ظله  األرض،على 

 .وأستارذات دعائم 

 كان، ومن أشهر األسّرة سرير الملكة حتب حرس 

 بمتكأ للرأس اومزودا يميل نحو القدمين  تصميمه
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مصنوع من الخشب. والسرير له ظلة توضع عليها 

ستارة مغلقة بالذهب كانت هدية من زوجها الملك 

سنفرو
(.35ص 2) 

 

 

سرير الملكة حتب حورس أقدم األسرة الباقية حتى  توضح1 صورة
 اآلن

ضخمة  أسّرةوقد عثر في قبر توت عنخ أمون على 

كها و ثبتت قوائمها بخطاطيف من البرونز يمكن ف

كان الملوك والحكام طيها لتصبح صالحة للنقل. 

يصطحبون معهم سررهم في تجوالهم ويستعيضون 

عن الوسائد بمساند للرأس من الخشب أو العاج تصنع 

هذه القطع أن قدماء  صاحبها. وتثبتعلى قياس 

لتلسين ( في المصريين كانوا أول من عرف طريقة )ا

 .صنع الثاث

 مشكلة البحث 

تقنيات تصميم أثاث النوم عند مراحل تطور ماهى 

المصري القديم وما تأثيره على الصحة الجسدية 

 لإلنسان؟

 أهداف البحث 

 يهدف البحث إلي

  التعرف على مراحل تطور أثاث النوم عبر

 عصور الدولة المصرية القديمة.

 الصحية المترتبة على تقنية  معرفة النواحي

ميل السرير بزاوية معينة وتأثيره على 

 عالج األمراض المختلفة.

 أهمية البحث 

  الستفادة من مبادئ تصميم األسرة الفرعونية في

 الحفاظ على الصحة العامة لإلنسان. 

 منهجية البحث 

  المنهج حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي

عند المصري القديم دراسة أثاث النوم الوصفي في 

وتحليل تصميماته لالستفادة منها في إنتاج أثاث 

 معاصر.

 فروض البحث 

 ن التقنيات المتبعة في تصميم السرير إ

إيجابي على  الفرعوني المائل بدرجة معينة لها أثر

 .الصحة العامة

  عند  صناعة أثاث النومإن استخدام تقنيات

المصريين القدماء ينتج أثاثاا يتصف بالحداثة 

 .ومراعياا لقواعد الطبيعة البشرية واألصالة 

 النجارة فى العصر الفرعوني

إن حرفة النجارة وصناعة األثاث كانت من أهم 

الحرف في الحضارة المصرية القديمة حيث اهتم 

النجار بالحرفة وطور فيها  نظراا لتعدد أنواع األثاث 

باطه بالعقيدة ولستخدامه في الحياة الدنيوية وارت

 .والحياة الدينية

لقد مر فن نجارة األثاث بمراحل تطور مختلفة عديدة 

منذ أقدم العصور و حتي نهاية الدولة الحديثة كما كان 

 ،غيرهاوالتطعيم و متصالا بفنون أخري كالنحت

ولعبت عدد و أدوات النجارة دوراا هاماا في تشكيل 

األجزاء المختلفة للمشغولت الخشبية واألثاث وذلك 

حتي يستطيع إنتاج القطع المتناهية الدقة والجمال في 

 األثاث والمشغولت الخشبية
(514،515ص  3)

. 

وقد قسمت الفترات الفرعونية تبعا للتواريخ التية

 

التقسيم التاريخى ألسرات الدولة  يوضح  1جدول 

 المصرية القديمة
(1ص11)

 

األسّرة الفرعونية عبر عصور الدولة المصرية 

 القديمة

إن أول من عرف السرير واستخدموه للنوم هم 

وقد عثر في ، ونرى رسوماا له في نقوشهم ،الفراعنة

م على  1923كنوز مقيرة توت عنخ آمون في سنة 

وخطوطها انسيابية وفي ، عدة أسرة تصميمها عملي

 .(169ص 1) حالة ممتازة من الحفظ

وقد نشأت وتطورت األسّرة عبر أسرات وممالك 

بل وتطورت أشكالها  ،الدولة المصرية القديمة

جديدة مثل وظهرت أنواعاا  ،وتنوعت استخداماتها

كان رواد اختراعه هم  سرير التخييم القابل للطي

الفضل بصورة كبيرة ، لذا كان لهم المصريون القدماء

ألهم اختراعات البشرية للراحة الجسدية بدلا من 

افتراش األرض والنوم على الحصى والحجر القاسي 

البارد وتحمل اآلثار الصحية المترتبة من آلم الظهر 

 . (1ص 10)وغيره من اآللم
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وسيتم التعرف على مراحل تطور أثاث النوم عبر 

 والممثلة  في :عصور الدولة المصرية القديمة 

 
ل األسرات واألسرات الفرعونية فترة ما قب 

 ولىاأل

غنياء فقط من ينامون على األسّرة والفقراء كان األ

ينامون على القش او على الرض قبل تطور تقنيات 

 .النجارة الفرعونية 

ينام عليها  سّرةنواع من األأ اف عدةاكتشم ت

بوصالت مختلفة  قوائمها متصلة ،المصريون القدماء

ربطة الجلدية لربط ولسان( كما استخدمت األ )نقر

 األطر ببعضها .والقوائم 

 
توضح جزء من إطار سربر في األسرات األول يبين تعشيقة  2صورة 

 النقر واللسان

 رجلأطار خشبي و إسرة عبارة عن صنع األ تم

ومثبت عليها من المنتصف بشرائط من الجلد او 

 القماش

 
 ربط قوائم السرير العرضية مع األرجلتوضح طريقة  3صورة 

 
 التي تثبت على إطارات األسرة شرائط الجلد توضح 4صورة 

 قديمةسّرة فى عهد المملكة الألا 

رة ما قبل السرات ال تبالرغم من تطور النجارة في ف

تلك الفترة كان مقتصرا على  الثاث فيأن انتشار 

وبحلول السرة الثالثة حدث تطور كبير  القوم،علية 

فى تشييد المبانى وما يرتبط بها من النجارة وصناعة 

 األثاث.

ولعل أبرز أمثلتها غرفة الملكة حتب حورس والتى 

، وفى المصريتزين كنوزها غرفة كاملة فى المتحف 

مقبرتها تم اكتشاف محفة تحمل علي المناكب, 

وسريرا فوقه مظلة من خشب مصفحة برقائق الذهب, 

ومقعدين وثيرين, والعديد من العلب الخشبية, 

وصندوقا للمجوهرات به عشرون خلخال مطعمة 

باألحجار الكريمة كالالزورد والعقيق, وعثر أيضا 

 علي تابوت  من األلباستر

 
 

 
 أسّرة الملكة حتب حورستوضحان  6، 5صورة  

ص  3) في عصر الدولة الوسطى األثاث القابل للطي

521) 

وهو من أكثر انواع األثاث تطوراا سواء من الجانب 

الشكلي أو الجانب الوظيفي أو الجانب التنفيذي، وقد 

كان يستخدم هذا النوع من األثاث إما للرحالت 

الدولة المصرية 
 القديمة

فترة المملكة 
 المصرية الحديثة

فترة المملكة 
 المصرية الوسطى

فترة المملكة 
 المصرية القديمة

فترة ماقبل األسرات 
واألسرة الفرعونية 

 األولى
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تصل أي نماذج عن  والتخييم أو في الحروب، ولم

أثاث منطبق من عصر ما قبل األسرات أو الدولة 

القديمة و لكن هناك نماذج واضحة  من الدولة 

 الوسطي و الدولة الحديثة و قد ظهرت بنوعين من

 .األسرة و المقاعد :األثاث هما

 :األسرة المنطبقة

من الناحية الشكلية فإنها قد ل تختلف كثيراا عن 

ولكنها تختلف  ،و الغير قابلة لالمتداداألسرة الثابتة أ

 .من ناحية التركيب

حيث يتم تركيب وحدات قابلة لالمتداد من المعدن و 

غالبا ما تكون من البرونز لتحويلها من أثاث ثابت 

قلمنطب

  

 الدولة الوسطىالسرير المنطبق في 

قسمت إلى أجزاء مع تدعيمها بدعامات زاوية مكونة  الشبابيك

 من جزئين مثبتة بالدسر

 

 

قوست أركانها األربعة ألسفل مع تدعيم الجزء  جسم السرير

 األوسط بألواح خشبية عريضة 

أربعة أساسية و أربعة بالمنتصف ثمانية أرجل ...  األرجل

 متقابلين جميعا وتتشكل على هيئة أرجل حيوانات 

 تم تصنيعه من حشوة من ألياف نباتية وسيور جلدية. سطح النوم

 زوايا برونزية تدعم شباك السرير مع األرجل  االكسسوارات

أربع وحدات تجميع من البرونز أثنان بكل فخذ وهي 

 السريرالتي تسمح بانطباق 

 

نموذج لسرير منطبق من الدولة الوسطى بالمملكة المصرية القديمة  جدول يوضح 
 (521ص 3)

 

 األسرة فى عهد المملكة الحديثة 
 

  كانت األسرة أحيانا مزينة بصور آلهتهم

لحمايتهم اثناء الليل، مثل اإلله بيس 

 واإلله توريت.

  ئية من الرسومات األسَرة الثناعرفت

 وبقايا الخشاب .

  كما عرفت المراتب، ولكن لم يبق اثار

 لها إل من خالل الصور.

 

 
توضح رسومات في مقبرة توضح النجارين أثناء صناعة  7صورة 
 السرير

  ق.م  1450عرف السرير القابل للطي فى عام

حيث كان بمفصالت من المنتصف ويطبق 

على بعضهما. وبعد مائة عام جاء  الجزئين

الفرعون الشهير توت عنخ امون مستخدما 
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سرير السفر المطبق والذى ينقسم الى ثالثة 

 اقسام بمجموعتين من المفصالت.

اهم ما يميز السرة في الدولة الحديثة هو وجود 

القواس كدعامات على جانبي السرير بدل من 

 الدعامات المسطحة

 

 أجزاء من األسرة الجنائزية للملك توت عنخ آمونتوضح  8صورة 

كانت النعوش تشبه إلى حد كبير السرة التي 

استخدموها في حياتهم، من حيث وجود أسدين 

 منحوتين عند مقدمة السرير.

 

الحديثةة المنطبقة في الدولة األسرّ 

 

 

لعمالتخييم للملك توت عنخ أمون القابل للطى وميكانيزم السرير  توضح9صورة 

  

 
 

 (523ص 3) الدولة الحديثةالسرير المنطبق في عصر 

عبارة عن هيكل مستطيل الشكل مقسم إلى ثالثة  الشباك

تتركب من ألواح رأسية تم تعشيقها معا بالنقر حشوات 

 واللسان وتدعيمها بدعامات زاوية 

 

سم وتم 180ش كلت أفخاذها من عدة قطع خشبية بطوا  البدن

 تدعيمها بأربع وصالت برونزية متحركة.

يرتكز السرير على أربعة أرجل خشبية مشكلة بشكل  األرجل 

مساعدة  أربعة أرجل إضافيةرجل األسد باإلضافة إلى 

ى التي تتحمل الضغط من عند  مفصالت الحركة وه

 المفصالت عند الستخدام
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عبارة عن حشوة من سالسل رقيقة من الكتان مثبتة  سطح النوم

 بثقوب عند فخذ السرير

 تم استخدام نوعين مختلفين من المفصالت. االكسسوارات

سدادات على أزواج  معاستخدمت مفصالت فردية  

الوسط واألطراف النهائية بالقرب من مسند القدمين ، 

وصمم نظام مفصالت مزدوج للزوج األمامي من 

األرجل المساعدة بحيث يمكن تحويل األرجل ثنائية 

 الساق إلى الداخل في نفس الوقت عند طي السرير.

 يوضح نموذج لسرير منطبق من الدولة المصرية الحديثة 2جدول

 

 

 

االثاث فى نهاية العصر الفرعونى )المصري الرومانى 

) 
عندما اتحدت مصر وروما اصبحت قطع الثاث 

المستخدمة في مصر تشبه تلك الموجودة فى روما الى 

حد كبير وبدأت الزخارف المصرية المزينة لها ف 

الحفاظ على الكثير  الختفاء، ساهم المناخ الرطب فى

  من الثاث فى ذلك العصر منها نماذج كاملة 

وكثيرا ما زينت األسرة أكثر تكلفة )وغيرها من 

األثاث( بالمعدن. واستخدمت األجزاء البرونزية دائما 

لتزيين األجزاء الخارجية وتغطيه الوصالت، ألنها لن 

تكون أبدا قوية بما يكفي لدعم السرير أو المقعد. اما 

لحديد فاستخدم كدعامة اساسية ألرجل األسّرة في ا

العصر الروماني تم وضع الثاث في صورة أجزاء 

منفصلة في المقابر )حيث فرصة للبقاء كاملة هو 

أفضل( لذلك اغلب بقايا هذا العصر بقيت في هيئة 

 .هذه الفترة  فيكبير  انتشارستديرة بمفككة وقد حظيت 

 
 12)تصور لتركيب أرجل األثاث في العصر اليوناني الروماني  10ةصور

 (1ص

 مقاعدسرة أو الاألألجزاء التالية من األثاث قد تأتي من ا

    

  
توضح بقايا مفككة تشمل الدعامة الحديدية  11صورة

  واألجزاء البرونزية المغطية لها
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 تطور شكل أرجل األسّرة المصرية القديمة 

ارجل السرة كانت على  البدايةفى ا ●

هيئة ارجل ماشية، كما كان واضحا قصر 

ومع تطورها اصبحت تشكل بهيئة  ،الرجل

 ارجل وحوافر السد . 

 

 
 المملكة القديمةتوضح بعض أشكال أرجل األثاث في عصر  12 صورة

 
 المملكة الوسطى توضح بعض أشكال أرجل األثاث في عصر13 صورة

 
 المملكة الحديثةتوضح بعض أشكال أرجل األثاث في عصر  14صورة 

 

 

 

 مساند الرأس

 

  (1ص 4)متحف مكتبة اإلسكندرية -من األلباستر  مسند رأس 15 صورة 

كمعظم الشعوب الفريقية استخدم المصريين القدماء 

مساند الرأس بدل من الوسائد للنوم عليها. صنعت 

 .العاج احيانا كثيرة من الحجر او الفخار او

ظن بعض العلماء أن القدماء المصريين استخدموا 

الوسائد لراحة اكبر اثناء النوم ولكن هذا قول 

لهتهم مدحوض لنهم زينوا مساند الرأس بصور آل

هة اخرى وكان هدفهم من ذلك حمايتهم من آلبيس و

ثناء النوم حينما ل يستطيع النائم الدفاع عن أالشر 

 نفسه.

 ساند الراس وشروق الشمسبين م تم الربط ما

كان لذلك صفة رمزية كبيرة حيث وضعت تحت ،

رأس المومياء اوبالقرب منها حيث ترمز الى 

 الميالد الجديد بعد الموت.

 تركيب مسند الرأس  

يتكون مسند الراس من قاعدة مسطحة مستطيلة     

للمسند يعلو  الغرض منها تحقيق نوع من الثبات

احيانا فردى وأحيانا مزدوج القاعدة عمود راسي 

والغرض منه يوصل بين القاعدة والمسند اما 

المسند نفسه فهو الجزء المقوس الذى يتخذ شكل 

ا المسند كان يصنع من مادة صلبة ففى ما ،الهالل

بعض الحالت كان يكسى بطبقة كثيفة من القماش 

رنا الحالي ومما هو تقوم مقام الوسادة فى عص

ل المسند لم يتغير على مدى ن شكجدير بالذكر أ

العصور المصرية القديمة
(.1ص 9)

 

 مسند الرأس عبر اسرات الدولة الفرعونية

 

شكل مسند الرأس في السرات الفرعونية الولى وفى 

       .المملكة المصرية القديمة
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صر المملكة عمساند الرأس في بعض أشكال 16صورة

(1ص6)1القديمة
 

   

عهد المملكة الوسطى والفترة  مساند الرأس فى

 (about 2025-1700 BC) المتوسطة السابقة لها

 
 مسند رأس من الدولة الوسطىل 2 صورة 

 (about 1550-1069 BC)المملكة الحديثة

  

 

 

 مسند رأس قابل للفك  في المملكة الحديثة  18صورة 

                                                
 

   

 مسند رأس قابل للطيتوضح  3 صورة

 

مسند رأس من الخزف ضمن مجموعة الملك توت توضح  20صورة 
 (1ص 7)عنخ آمون

 

 

 

  inclined bed therapyتقنية ميل السرير
 

 

 
 inclined bed therapyوضح تقنية ت  21 صورة

 

 احديثا  inclined bed therapyظهرت تقنية     

هم ما القديمة حيث كان أألسّرة المصرية ا الى ااستنادا 

ا من الرأس الى القدمين يميزها ميلها وانحدارها بدءا 

 .ثناء النوما لالنزلق أحيث ينتهى بمسند للقدمين منعا 
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  آلية عملها
 6ير عن طريق رفع مقدمة السريمكن تطبيقها    

 .درجات  6بزاوية سم  15ى ما يعادل ات أبوص

 Andrew Kمكتشف فوائد هذه التقنية حديثا هو     

Fletcher   والذى قارن ما بين ارتفاع الماء عبر

جذور الشجرة التى تنتشر اسفلها بصورة مائلة لتسمح 

بصعود الماء بسالسة الى خاليا الشجرة
(1ص5)

  

 

 تأثير الجاذبية على عملية التمثيل الضوئي ونمو األشجار 22 صورة

يرجع زمن هذه التقنية إلى أكثر من خمسة آلف 

القديمة، عام حيث ظهرت في الحضارة المصرية 

السرير مائالا حيث يرتفع عند مقدمتها )تحت  وكان

سم ولعل أبرز 15بوصات/ 6الرأس( بارتفاع 

 األمثلة هو سرير الملكة حتب حورس.

 

 
 inclinedسرير الملكة حتب حورس أبرز األمثلة على تقنية  23صورة 

bed 

الفترة  فيوقد اتضحت فعالية تقنية ميل السرير 

على صحة النسان  اإليجابيخيرة وتأثيرها األ

 .عامة وعلى مرضى السكر بشكل خاص

 
 درجات 6إلى  5تصور لوضع النوم على السرير المائل  24صورة

 

من فوائد الجاذبية حيث أن الميل يسمح بالستفادة
(1ص5)

 

المائلة تعتبر عالجاا طبيعياا حيث تعد هذه إن األسرة 

التقنية مفيدة في تخفيف عدة أمراض مثل إصابة الحبل 

الشوكي، وألم العمود الفقري، والرتداد الحمضي 

واضطرابات الجهاز التنفسي، وانقطاع التنفس أثناء 

. إن الجاذبية المؤثرة ةالنوم، وضعف الدورة الدموي

 كما .عديدة على بنية الجسم على الجسم المائل لها فوائد

في فتح المجرى الهوائي  ائليساعد النوم على سرير م

 واستعادة األكسجين إلى الدماغ
(1ص8)

 . 

 

 
 درجات 5ة مائلة بنسبة أسرّ  توضح 4صورة 

صحة العامة فوائد تقنية السرير المائل على ال 

 لإلنسان:

تحسين الدورة الدموية اثناء تعمل على  -1

كبر اثناء أالشعور براحة  وبالتاليالنوم 

 .النوم

 المريءارتجاع  التحفي عالج  تساهم -2

حالة ارتفاع أحماض المعدة  فياو 

 الولدة(. حديثيالطفال  )خاصة

وظائف الجهاز الليمفاوي تعزيز  -3

نتيجة اندفاع الدم المسئول عن المناعة 

 .طرد السموم من الجسم وبالتاليالسليم 



                                                                                

 2020أكتوبر الرابع العدد د السابع المجل    

 

 

  
Journal of Applied Art and Science - International Periodical Scientific Peer Reviewed - Issued By Faculty of Applied Arts -  Damietta Univ. - 

Egypt 

 

     194                                                                   194 

 

(ISSN 2537-1061) (Print) 

(ISSN 2537-107X) (Online) 

مشاكل و النوم،التغلب على مشاكل  -4

 .الجيوب النفية

التغلب على آلم الرقبة والعمود الفقري  -5

 والتهاب المفاصل

 الليلي. الالإراديمشاكل التبول عالج  -6

 .وتورم الرجل الدواليشفاء  فيساعد ت -7

مشاكل الرئتين وتوقف التغلب على  -8

 .التنفس أثناء النوم

 النتائج  

لنجارة في العصر زدهار اا ●

 إلبداع باهظةتكسيات  امواستخد الفرعوني

 األثاث المصرى القديم بجودته الفائقة.

امتلك المصريين القدماء المهارة  ●

التي تخولهم إلنتاج أثاث أرجونومى فريد 

 مراعيا للصحة و طبيعة الجسم.

من  المصريين القدماءاستفاد  ●

أسّرتهم مما جعلها ذات  في تصنيع الطبيعة

 نسان.على صحة اإل عام تأثير إيجابي

أسلوب ميل األسّرة الفرعونية  ●

اتضحت فاعليته مؤخرا في عالج األمراض 

وتنشيط الدورة الدموية للشخص عن طريق 

الجاذبية األرضية مما يؤدي إلى تعزيز مناعة 

 الجسم ضد األمراض.

 توصيات
استخدام تقنية  جب مراعاةي ●

inclined bed _ والتي ابتدعها المصريين

القدماء_في تصميم أثاث النوم الحديث حيث 

 للصحة العامة. اتضحت فوائده

 تقنيات تصنيع ضرورة الستفادة من ●

 انتاج أثاث تصميم و في الفرعونياألثاث 

والحداثة في ذات  باألصالةيتصف  معاصر
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tAbstrac 

 

It has been known a lot about woodwork in Egypt than anywhere else in the ancient 

world, sleeping furniture in particular was famous and varied in its forms and uses, beds 

developed from just a piece of furniture dedicated to sleeping and resting to other uses, 

including closeness to the gods. 

     Beds first appeared in the homes of the upper echelons when the rest of the people 

slept on straw and mats, with the development of carpentry methods, beds spread 

widely in every home, and even accompanied them in their graves to use them in the 

life of the resurrection, Beds forms varied in terms of worldly use or funeral use. 

Carpentry reached its zenith in the new kingdom, where they gifted furniture, and 

several types of beds appeared, including ordinary, folding beds and funeral beds; the 

diversity of their decoration and cladding and the use of complicated connections were 

seen to serve the bed industry with its subtle details and uses that varied between 

sleeping and traveling. It also took into account the comfortable ergonomic proportions 

of the human being and their interest in the presence of the percentage of inclination in 

the bed, which became clear later on its importance for public health in many ways. 

The research paper aims to show the design aspects and details of the development of 

sleeping furniture in the ancient Egypt from the headrest to the shape of the legs and 

their development across ages and the different types of beds in addition to the 

inclination of the bed and the reasons for its design with this inclination and the impact 

of that on public health. 

 


