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لمتشكيل المعماري في الحضارة  دور النحت في تحقيق الروح التاريخية والقيم الجمالية
 )معبد األقصر( المصرية

Role of Sculpture in Achieving the Historical Spirit and Aesthetic Values of 

the Architectural Formation of the Temple of Luxor 

 م.د/ماىر عمي عبد الحفيظ
 جامعة دمياطمدرس النحت والتشكيل المعماري والترميم،كمية الفنون التطبيقية، 

  ممخص البحث
إف عبقرية الحضارة المصرية التي نفتخر بيا بيف الحضارات، ىي أكثر ما نفتخر بو عمى اإلطالؽ، خاصة في عالمنا 

ولقد تميزت الحضارة المصرية بتراثيا المعماري  .األخرى المعاصر التي تفوقت عمينا فيو كثير مف الدوؿ في المجاالت
وكاف لمنحت .المتعاقبة الخالد عبر الزمف، وكانت دور العبادة مف أىـ األبنية التي حظيت بإنجازات مموؾ وحكاـ األسر

الجداري الفضؿ في إثراء أسطح التشكيؿ المعماري لمحضارة المصرية بالقيـ الجمالية والحركة البصرية والثروة الحضارية 
. كما كاف لمنحت المجسـ دورالتي ما زلنا نبحث عف أسرارىا وعموميا ح تكويف ذلؾ التشكيؿ المعماري  في أساسي تى اليـو

لممعبد بعناصره المعمارية واإلنشائية.واستمر النحت كأحد أىـ الوسائؿ األساسية لمتوثيؽ التاريخي واألثري ليسجؿ تمؾ 
متاحؼ مفتوحًة مف أعظـ حضارات  الفترات التاريخية المتالحقة بأحداثيا السياسية واالجتماعية مكونًا في النياية

كاف مف الممكف التخمي عف فنوف النحت في تكويف  ىل-في اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية : مشكمة البحثوتتمخص العالـ.
مف الممكف اآلف أف تحتفظ المعابد المصرية بعبقريتيا الجمالية والتاريخية بعد حذؼ اآلثار  وىلحضارة مصر المعمارية ؟ 

عالقة النحت بالعمارة في التشكيؿ المعماري لمعابد  ومامف عمى جدرانيا، والتماثيؿ مف واجياتيا وقاعاتيا؟ النحتية 
إبراز دور النحت في تحقيؽ الروح التاريخية والقيـ الجمالية في التشكيؿ  -:أولا  -:ف البحثاىدأالحضارة المصرية؟.
إعادة دور النحت في المشروعات المعمارية  -ثالثًا:الحفاظ عمى الموروث الحضاري ، -:ثانياا . المصرية المعماري لمحضارة

الضوء عمى أىمية النحت في إثراء التشكيؿ  إلقاء-.أىمية البحثالقومية المستقبمية كما كانت في الحضارة المصرية.
 ج التاريخي والوصفي التحميمي.يتبع البحث المني-منيجية البحث:.ة المصرية دراسة الحضار التوسع في  المعماري و

Abstract: 
Egyptian civilization through time was marked by immortal architectural heritage. Moreover, 

the worshiping houses had been dealt as the most important buildings by the rulers’ 

achievements of successive kings and families as it recognized with their names. The parietal 

sculpture was credited with enriching the architectural profile of Egyptian Civilization 

aesthetic values surfaces as well as visual movement and cultural wealth that is still searching 

its secrets and sciences until today. As for Carving stereotactic which considered the 

formation of this architectural composition component of the temple architecturally and 

construction. At the successive historical periods, the continuity of sculpture as one of the 

most basic means of the historical documentary and archaeologically record of the events 

which eventually bring about political and social component. However it had represented as 

an open museum of the greatest civilizations of the ancient world. Luxor Temple by the way 

is located on same axis of the River Nile from north to south on the east bank. The temple had 

been built at the King Amenhotep the 3
ed

region. The King Amenhotep the 3
ed

were one of 

the kings of the 18
th

 modern state family. The King Ramses the 2
nd

 were also one of the 

19
th

family had added a huge building attached with courtyard had founded behind. This 
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courtyard had A large scale of pillars in the form of papyrus. The length of the Luxor Temple 

now after King Ramses the 2
nd

had been added is up to 255 meters tallby190 meters width 

.The present research is concerning with the role of sculpture in converting the heavy weight 

stone blocks stillness through time to an impressive paintings. In terms of accuracy and size 

that master piece would be considered as continuous movement beats as if to reflect the forms 

and events humanitarian elements combined with the elements diverse timeless life of the 

Egyptian environment. The temple and its mass of stone ,walls, pillars and architectural 

became statues of the greatest architectural heritage in the world. 

 

  أنواعو(-اصطالحاا -)لغةالنحت 
 التعريف المغوي -أولا:

النَّْشُر والَقْشر والنَّْحُت َنْحُت  :النَّْحتُ و ،فيو ألداء وظيفة ما مرغوباً  النحت ىو الحفر قي المادة الصمبة إلعطائيا شكالً 
اِر الَخَشَب َنَحت الخشبَة ونحَوىا َيْنِحُتيا وَيْنَحُتيا َنْحتًا فاْنَتَحَتْت والنُّحاتة ما ُنِحَت مف الَخَشب وَنَحتَ   الجبَؿ َيْنِحُتو َقَطَعو النَّجَّ

  (4363ص  .ـ1970،دار لساف العرب،بيروت،لساف العربابف منظور.)

  التعريف الصطالحي-ثانياا:
آثارىا وعقائد  بتنوعيتعدد التعريؼ االصطالحي لمجاؿ النحت تبعًا لتاريخو الطويؿ واتساع تواجده في الحضارات القديمة 

شعوبيا ، وكذلؾ بتطور المجاؿ في العصر الحديث وما أنتجو مف فكر جديد استوعب منجزات العصر التكنولوجية فتأثر 
حينما  فنحف بيا وأضاؼ إلييا. وبإيجاز شديد سنمقي الضوء عمى تعريؼ النحت فيما يرتبط بالحضارة المصرية القديمة.

ىنا عف النحت المرتبط بالتشكيؿ المعماري لممعبد بما يحويو مف مصرية فإننا نتحدث نتحدث عف فف النحت في الحضارة ال
 نقوش وحفر عمى جدرانو سواء كاف نحتًا بارزًا أو غائرًا وكذلؾ الحاليا والزخارؼ المعمارية في األعمدة والمسالتتماثيؿ و 
نتحدث عف قطع المسالت مف الجباؿ قطعة واحدة متماسكة تراوحت و ،في الحجر الحفرنحف نتحدث عف و والمداخؿ.

عمى جدرانيا لتصبح قطعة  ثـ الحفرآالؼ الكيمو جرامات وزنت و أف تجاوزت الثالثيف مترًا  إلىأطواليا مف عشرة أمتار 
لجباؿ ثـ تشكيؿ عف قطع األحجار مف اكذلؾ ونتحدث نحتية تشكؿ عنصرًا معماريًا مف عناصر التشكيؿ المعماري لممعبد.

ونتحدث عف نحت األعمدة  أحيانًا في شكؿ تمثاؿ وأحيانًا أخرى الحجر ليصبح تمثااًل ضخمًا يتجاوز ارتفاعو العشرة أمتار.
 في أشكاؿ ىندسية ونباتية .

 أنواع النحت
 والمؤرخيفعمـ الجماؿ  في الحضارة المصرية مف وجية نظر وأنواعوأرى أنو مف المناسب أف نتعرض لمجاؿ النحت 

لمدكتور  -مف أقيـ الكتب في مجاؿ التشكيؿ المعماري هعتبر حيث أ-جاء في كتاب التشكيؿ المعماريما ة خاص المعمارييفو 
مف النحت البسيط عمى السطح  يتضمف تشكيمة واسعة ابتداءً فف النحت ))جاء في حديثو  عف فف النحت حيث حمودةيحي 
ص  ـ.1998،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع،التشكيؿ المعماري. حمودةيحيى )النحت المجسـ ذي الثالثة أبعاد. إلى

بالدخوؿ في تفاصيؿ أكثر في أنواع النحت المتعددة مف حيث الشكؿ ولقد زخرت المعابد المصرية بروائع ىذا الفف و  (115
– وفن النحت إما أن يكون سطحياا )) —متعددة لمنحت الجداري منيا الغائر والبارز البسيط وشديد البروز  أنواعاً فإننا نجد 

حيث يتـ التشكيؿ بنحت سطحي لممادة فيأخذ حيويتو نتيجة الضوء،ويتطمب ىذا األسموب ميارة كبيرة ألدؽ 
مف التعبير التشكيمي فعمى الرغـ مف االمتداد الكبير التفاصيؿ...ويعتبر النحت المصري القديـ أحسف مثاؿ ليذا النوع 

التشكيؿ . حمودةيحيى ).لألسطح أحيانًا وبساطة النحت فإننا نستوعب الرسـ بسيولة وتالحظ العيف أدؽ التفاصيؿ
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في  وكاف ىذا النوع األكثر استخدامًا في األحجار الصمبة ((115صـ.1998،،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع،المعماري
عمارة لولـ يكتؼ النحات المصري بالحفر البسيط فقط ولكنو واجو مشكالت االمسالت،و ات ، وعمى أسطح األعمدة الواجي

السابؽ غير كاؼ لتأكيد تعبيرات مجسمة وخاصة في  األسموبوأحيانًا نجد بأسموب آخر)) اإلضاءةوضعؼ الداخمية 
تباينات الظؿ والنور،فأدخؿ الموف لتحديد األسطح،ونجد  إلحداثفاعمية  أكثرفناف عف طريؽ الحيزات الداخمية،فيبحث ال

التشكيؿ . حمودةيحيى ) محدودة. اإلضاءةبوفرة في الحيزات الداخمية بالعمارة المصرية القديمة حيث  األسموباستعماؿ ىذا 
أولو  الجداريومما سبؽ نقؼ عند نوعيف مف النحت  ((116صـ.1998،،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع،المعماري

دوف تمويف واستعمؿ في األحجار الصمبة في األماكف المعرضة لإلضاءة والشمس وعاش طوياًل حتى اآلف رغـ  الغائر
 )) ،يضاً تـ تموينو في األماكف الداخمية األقؿ تعرضًا لعوامؿ التعرية وبعضو مازاؿ موجودًا أ والثانيتعرضو لعوامؿ التعرية.

عناصر الموضوع بالنحت  إبراز إلىنجده يعمد ،وحيف أراد الفناف تأكيد بعض التجسيمات لمحصوؿ عمى تباينات أقوى
أما النوع الثاني من ((116ص2ـ.1998،،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع،التشكيؿ المعماري. حمودةيحيى البارز)
حيث —النحت المجسم )) حمودةفيعرفو الدكتور يحي وىو المجسـ الحر الذي نستطيع رؤيتو مف زوايا متعددة  النحت

التشكيؿ . حمودةيحيى كاماًل لقطعة النحت ،فتكوف جسمًا قائمًا بذاتو يمكف رؤيتو مف جميع الزوايا ) يتطمب التكويف إظياراً 
 .((117صـ.1998والتوزيع،،،دار الكتب العممية لمنشر المعماري

    في الحضارة المصرية  العمارةبفن النحت فن عالقة 
إف كاف الحديث عف النحت والعمارة فإننا نستطيع القوؿ أننا نتحدث عف فف واحد قد احتوى كؿ منيما اآلخر في بعض  

العمارة التعبيرية والرمزية وكذلؾ فإف األعماؿ المعمارية  وفإف األعماؿ النحتية الضخمة تشب ياألحياف. ومف وجية نظر 
وىي ما نسمييا الماكيت أو النموذج المصغر تشبو النحت التجريدي . وليذا  صغيرة الحجـ المحاكية لممشروعات المعمارية

كاف تعريؼ النحت في كتب عمـ الجماؿ موفقًا جدًا حيث جاء فيو )) كاف النحت مظيرًا مف مظاىر العمارة ونشأ مقترنًا بيا 
مقدمة في عمـ الجماؿ يرة حممي مطر. أم )في البداية فقد كاف التمثاؿ جزءًا مف المبنى كما يالحظ في اآلثار القديمة.

 أما بالنسبة لمنحت البارز.  ىذا بالنسبة لمنحت المجسم ((107صـ.1994،دار المعارؼ، الطبعة الثانية،وفمسفة الفف
ارتباطو بالعمارة أدـو اتصااًل وأكثر التصاقًا حتى في العمارة المعاصرة بما تحويو مف تعبيرات ومالمس وأسطح ثرية  فكاف

بالظؿ والنور)) ومنذ أف ازدىرت الحضارات اإلنسانية ارتبط فف النحت البارز بالعمارة ارتباطًا وثيقًا مما ساعد اإلنساف 
لفف النحت البارز نظرًا لطبيعتيا الوظيفية  ولقد أصبحت العمارة منبراً الـ القديـ المعاصر عمى فيـ ما كاف يحدث في الع

المؤثرات الجمالية أماني زيداف عبد اهلل. ).عمى الواجيات الخارجية أو في الطرقات الداخمية ليذه المباني المعمارية اً سواء
جنوب(بعنواف الفنوف التشكيمية -ث )حوار جنوب،بحث منشور في المؤتمر الدولي الثاللفف النحت البارز عمى العمارة

العالقة بيف النحت والعمارة  ولقد زادت  ((12صـ. 2012والمتغيرات العالمية , كمية التربية النوعية جامعة أسيوط، 
ويزيد في تبياف نوع مف الكتابة بصوره العبقرية مكونًا لغة خالدة )) إلىروعة النحت البارز حتى وصؿ  المصرية فوجدنا

العالقة بيف النقوش والعمارة أف المصرييف واف كانوا قد بدأوا يكتبوف منذ وقت مبكر عمى البردي بخط ىيراطيقي ثـ بعد ذلؾ 
بخط ديموطيقي، فإنيـ ظموا يحتفظوف عمى مدى تاريخيـ الطويؿ بالخط الييروغميفي يسجموف بو في الحجر ما شاءوا مف 

ار وما يصاحب الصور والمناظر مف عبارات.والخط الييروغميفي زخرؼ جميؿ عالماتو نصوص دينية ودعوات وأخب
شخوص وأشكاؿ، كاف الفناف يعني برسميا وتنظيميا وتموينيا بما يتسؽ وما يحمي الجدراف مف مناظر حتى ليعتبر أجمؿ 

وىكذا فإف  ((18ص ـ.1986، الييئة العامة لمكتاب،العمارة في مصر القديمةمحمد انو شكري .)إنسافخط خطو يد 
العالقة بيف فني النحت والعمارة متصمة دائمًا وفي بوتقة واحدة في أنواع الفنوف فمقد)) سارت فمسفة ىيجؿ في الفف مف 

أو تطورىا بحيث أف العمارة بتطورىا تؤدي إلى النحت  مياتصنيفو ألنماطو الثالثة إلى تصنيفو لمفنوف المختمفة يبيف تقد
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مقدمة في عمـ الجماؿ وفمسفة حممي مطر.  أميرةبالمسالت التي ىي أعماؿ فنية تتوسط العمارة والنحت،)ويضرب مثاًل 
تواجد التمثاؿ داخؿ المعبد فإننا نستطيع القوؿ بأنو كاف  إلىوبالنظر  -((96صـ.1994،دار المعارؼ، الطبعة الثانية،الفف

نمامف جانب أو مف خمؼ،  إليياالمصرية لـ تنحت لينظر ف التماثيؿ أوليس يخفى  جزءًا مف عناصره المعمارية )) لتكوف  وا 
في الصخر في معبد  ةمف أماـ جدار مما يعقد الصمة بينيا وبيف العمارة أقوى ما تكوف الصمة. وما كانت التماثيؿ المنحوت

الجزءًا ال يتجزأ مف عمارة كؿ منيما،  إالأو مقبرة  فماذا عسى أف تكوف عمى سبيؿ المثاؿ واجية معبد أبو سمبؿ العظيـ  وا 
  ((17صـ.1986، الييئة العامة لمكتاب،العمارة في مصر القديمةمحمد انو شكري .يبرز بيا مف تماثيؿ) بغير ما

 ف الفنوف المتناظرةكفف تجريدي وأنيما م والعمارة كفف تمثيمي يؤكد ذلؾ الترابط بيف فني النحت عند سوريو وتصنيؼ الفنوف
الصفات الحسية ومف حيث  اآلخركمييما يشارؾ  أفمف الرخاـ وعمودًا مف نفس المادة فسوؼ نرى  افترضنا تمثاالً  إذا))

ف يمثؿ لنا أف التمثاؿ يمكنو أوجود الحجـ واالمتداد المكاني ويخضعاف لتالعب الضوء والظالؿ ولكف سرعاف ما يتضح لنا 
فاف جردناه مف ىذا الموضوع فمف يفضؿ التمثاؿ العمود في  مف الواقع الخارجي كأف يكوف امرأة أو حصاناً  موضوعاً 

العمارة والنحت زوجاف مف الفنوف المتناظرة  إفف نقوؿ أخصائصو الجمالية ولف يزيد عنو في شئ وعمى ىذا النحو يمكف 
ولقد كانت العالقة  ((100صـ.1994المعارؼ، الطبعة الثانية، ،دارمقدمة في عمـ الجماؿ وفمسفة الففأميرة حممي مطر. )

آخر،حيث فمسفتو التشكيمية وأحداثو التاريخية))وما ريب في  إلىبيف تماثيؿ المعبد وعمارتو أدؽ ما تكوف واختمفت مف معبد 
روح كؿ عصر،وأنو كانت تجمع  إلىأف ما يتمثؿ بيف عمارة كؿ زمف وتماثيمو ونقوشو وصوره مف اتساؽ وتناسؽ إنما يرجع 

بيف البنائيف والنحاتيف والنقاشيف والمصوريف روابط قوية مف نظـ وتقاليد، ومشاعر وأفكار، ومثؿ وأىداؼ،وصالت وطيدة 
مف جنس وزماف وبيئة، وأنيـ كانوا يستميموف إيحاءات متشابية تقرب بيف أعماليـ، وقد عقد ىذا كمو الصمة بيف العمارة 

لتتعاوف جميعًا في تحقيؽ ما قصد إليو منيا مف أىداؼ وغايات في تكامؿ وتوافؽ  أنياقش والتصوير، بؿ والنحت والن
 بؿ إف المتعمؽ في دراسة .((19ص ـ.1986، الييئة العامة لمكتاب،العمارة في مصر القديمةشكري . أنورمحمد )

ة النحتية ذاتيا وقد يكوف ىذا المصطمح ىو األدؽ العمار  ىو التشكيؿ المعماري لمحضارة المصرية قد يصدؽ في وصفو بأنو
المفكر والمنظر المعماري د خالد  إليو، بؿ ذىب  لعالقة النحت بالعمارة في حضارتنا العريقة ولست وحدي مف يستنتج ىذا

 اعتبارىاعماؿ معمارية، أو أتبتعد كثيًرا عف كونيا مجرد  التيالضخمة واليائمة، ىي  األعماؿبناء تمؾ  إف)) ،السمطاني
ندعوه بالعمارة النحتية، التي تمزج مفيـو الفعؿ  أفقائًما لذاتو، يمكف  إبداعيامنجزات فنية بحتة. إنيا أقرب لتكوف جنًسا 

: "العمارة النحتية" بوصفيا تنويعًا اإلماراتمصطبة" خالد السمطاني. ) المعماري بالمنتج الفني في صيغة إبداعية واحدة
 . ((ـ24/3/2013بتاريخ  إيالؼمقالة في مجمة -إبداعياً 

 عبقرية التشكيل المعماري لمحضارة المصرية
لكاف التشكيؿ المعماري في الحضارة المصرية بأقؿ مف عبقري ولو أف أىؿ المغة وصفوه  إليوال نستطيع وصؼ ما وصؿ 

عجاب كؿ مف شاىدىا،وىا نحف أوالء ال نزاؿ نجد فيما بقي إكانت المعابد والمقابر المصرية تثير )) أعظـ مف ذلؾ يقيناً 
بيا  إعجاباً مما أنشأه المصريوف مف عمائر وما أقاموه مف صروح ومسالت وأساطيف مف الجالؿ والروعة ما يمأل النفس 

ما مف شعب قديـ أو حديث تصور فف العمارة عمى نحو فخـ وعظيـ وجميؿ  -شمبميوف:وتقديرًا لمف أقاموىا. وقد قاؿ عنيـ 
كالمصرييف القدماء.لقد كانوا يتخيموف وكأنيـ أناس طوليـ مائة قدـ، وأف الخياؿ في أوروبا الذي يحمؽ فوؽ بواباتنا ليقؼ 

والحؽ ليس مف شعوب العالـ مف أكثر البناء -:خائرًا عند أقداـ األساطيف المائة وأربعيف في بيو الكرنؾ.وقاؿ عنيـ أرسطو
العمارة شكري . رنو أمحمد )وتحكـ في كميات ىائمة وضخمة مف األحجار ومف بمغ السعة والضخامة في البناء كالمصرييف

يصبح في حالة  كثيرًا ماالمصرية بد اولذلؾ فإف الزائر لممع ((13صـ. 1986، لييئة العامة لمكتاب،في مصر القديمة
كالسحر مثاًل استخدمت في  بأف قوة خارقة ظفحتى أنو لي عف عظمة ىؤالء الذيف أبدعوا ذلؾ التراثإبيار وتساؤؿ مستمر 
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ذا ا  اطمأف قمبي))و لممؤرخ العربي عبد المطيؼ البغدادي  تشييد ىذه المعجزات وكنت أتعجب لذلؾ ولكف بعد قراءة ىذه الفقرة 
نو كاف ليـ عصا أكانت طويمة،وجثتيـ عظيمة،أو  أعمارىـبأف  األوائؿعذر العواـ في اعتقادىـ عف  ى المبيب ىذه اآلثارأر 
ليو في ذلؾ مف عمـ اليندسة واجتماع إتقصر عف مقدار ما يحتاج  األذىافف أيدييـ،وذلؾ أذا ضربوا بيا الحجر سعى بيف إ

  (( 5ص ـ.1986، الييئة العامة لمكتاب،في مصر القديمة العمارةشكري . أنورمحمد العمؿ)ومثابرة اليمة وتوفر العزيمة 

 الروح التاريخية لممعبدتحقيق دور النحت في 
التشكيؿ المعماري لممعبد ال يمكف أف يقتصر عمى الحوائط الميتة والساحات الخاوية المرعبة. ولكنو تكوف مف األعماؿ  إف

الفنية في جدرانو والتماثيؿ في ساحاتو، فبعث الروح لممبنى وجسدىا في مناظر فنية رائعة توثؽ أحداثًا تاريخية لتكوف 
المصرييف القدماء لـ يعتبروا أسطح الحائط جزءًا مف  إف))المصري القديـ.  الفف وحضارة خالدة. وىذا ما يؤكده مؤرخ

نما اعتبروه مكانًا معدًا لمنقش والتصوير،مثمو في ذلؾ مثؿ أوراؽ البردي واأللواح الحجرية. وبيذا فإف ما نراه ليس  البناء،وا 
، تاريخ الفف المصري القديـ.محـر كماؿ ىو كتاب مصور يتضمف رسـو العبادات وطقوسيا.) بناءًا بالمعنى المعروؼ،بؿ

أف فف النحت يمثؿ العنصر الرمزي فمف الممكف أف نعتبر . ومف ىنا (( (4ص7ـ.1991،األولى،الطبعة  يمكتبة المدبول
والتعبيري لفف العمارة المصرية وبصورة أدؽ فيو يمثؿ الروح بالنسبة لجسـ العمارة وىذا المعنى واضح جدًا في كتابات 

ما أف يمثؿ حقيقة تاريخية أو نظرة فمسفية أو دينية حيث يميؿ إلى تفسير الفكرة إالمعمارييف عف النحت))وفف النحت 
و حيوانات أو نباتات.....الخ.حيث تنظـ جميعيا تبعًا لتكويف متوافؽ، وىنا أيضا نجد النحات يتعاوف مع بشخصيات أ

،،دار الكتب العممية لمنشر التشكيؿ المعماري.يحيى حمودة المعماري لمحصوؿ عمى وحدة العمؿ)
امات الصمبة طويمة الروح خالدة ولقد دفعت عقيدة البعث والخمود المصرييف عمى اختيار الخ ((115صـ.1998والتوزيع،

البقاء في تجسيد فنونيـ باختيارىـ ألنواع األحجار الصمبة التي تضمف عبقرية الحضارة المصرية في الحفاظ عمى الروح 
))وليس مف شؾ في أف العالـ أجمع قد الحظ في آثار مصر ذلؾ الثبات قبؿ أف يالحظ شيئًا آخر،  التاريخية لمعابدىا.

بيذا األمر ذلؾ الشعور بالدواـ والبقاء المذيف كاف يوصي بيما، والمذيف ظير أثرىما عمميًا في تمؾ األعماؿ ويكاد يرتبط 
العظيمة الضخمة التي أقيمت في الصخور الصماء، ولوال رغبتيـ في الدواـ والبقاء لما صنعت التماثيؿ مف حجري 

  .((4ص7ـ.1991،األولى، مكتبة المدبولي ،الطبعة تاريخ الفف المصري القديـ.محـر كماؿالديوريت والجرانيت)
 

 النحت المصري والتمثال
أظف أنو لـ يخؿ معبد مصري مف وجود التمثاؿ مجسمًا في قاعاتو أو بارزًا عمى جدرانو ومف ىنا أستطيع القوؿ أف مف 

ومف ىنا -ما تعتمد عمى وجود تمثاؿ كانت العبادة غالباً فمقد  رمزًا لو.أىداؼ وجود التمثاؿ أنو ينوب عف صاحبو أو يكوف 
وربما كاف ىذا الدافع لوجود األحجاـ الضخمة لتماثيؿ المعابد التي وصؿ ارتفاع  –تظير أىمية التمثاؿ في ذلؾ الوقت 

وما تحتاجو الطقوس الدينية الخاصة التمثاؿ أحيانا عشريف مترًا وىنا يبدو لي أف بناء المعبد كاف مف أجؿ احتواء التمثاؿ 
التِّْمثَاُؿ : ما ُنِحَت مْف حجر.َأو ُصِنَع مف ُنحاس ونحِوه ، يحاكى بو َخْمٌؽ مف  ))ومعنى تمثال في قاموس المعجم الوسيط..

و تماثيُؿ : ُصَوُر حيوانات . الطبيعة ، ْأو يمثِّؿ بو معنَّى يكوف رمزِّا لو .والتِّْمثَاُؿ الصُّورُة في الثَّوب ونحوه ؛ يقاؿ : في ثوب
و معنى تمثاؿ في قاموس المغة  (( http://www.almaany.com/ar/dict/arقاموس المعجـ الوسيطوالجمع : تماثيُؿ )
ِتمثاؿ و الجمع تماثيُؿ : اسـ ذات ، ما ُينحت ُمشبًَّيا بالمخموقات مف عباد وحيواف وغيرىا ، صورة  ))العربية المعاصر

مثَّؿ الشَّيَء .و الشَّيُء لو : تصّور لو ، تشخَّص لو تمثَّل  و تماثيؿ العظماء ،  -صنعوا لو تمثااًل مف ُرخاـ ،  -مصوَّرة :
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- .لو بكتابة أو غيرىا كأّنو ينظر إليو مثَّؿ الشَّيَء لفالٍف : صّورهو  حياة بالُحمـ .مّثؿ ال -بالشَّيء : مثَمو بو ، شّبيو بو :
 (((www.almaany.com/ar/dict/arhttp//:-قاموس المغة العربية المعاصر

  النحت وسيمة التعبير والرمز في العمارة المصرية  
لقد ساىـ فف النحت مع فنوف التصوير وغيرىما مف الفنوف المصرية في تسجيؿ عمـو حضارتنا المصرية وكذلؾ في 
التواصؿ بيف الشعب وحكامو وكذلؾ فيـ التعاليـ الدينية والعمـو العسكرية التي تـ نحتيا في المعابد وكانت وسيمة تعبيرية 

) بدأت فكرة األسطورة واستخداـ الرموز في .)لمشرح والتوضيح وتقريب المعنى والرسالة حتى في فيـ األساطير الغامضة
عصر قدماء المصريف حيث وجدوا أف ىناؾ بعض الحوادث تقع أماميـ ليا صفة الغموض فتأخذ طابع السرية وتحاط 

ناس ومف ىنا جاءت الضرورة البتكار األساطير الدينية حيث بشئ مف الرىبة والتقديس وليا مفعوؿ السحر في وجداف ال
يزعـ رجاؿ الديف أنيا تفسر ىذه األمور الغامضة ولذلؾ تفسر صور اآللية وأخالقيـ بحوادث في أزمنة ضاربة في القدـ ثـ 

أف يجعؿ اآللية كأنيا أسرار مقدسة وكأف مف يعرؼ ىذه األساطير يصبح في يده قوة سحرية تمكنو  اآلليةتناقميا عباد 
،الييئة العامة لمكتاب عصر ما قبؿ التاريخ إلى نياية العيد اإلىناسي-1مصر القديمة جسميـ حسف. -)تحت سمطانو

حية عند شعوبيا ،تحفظ تراثيـ وظؿ النحت ىو روح  الحضارة المعمارية التي تضمف بقاءىا   (( (225صـ.2000،
ياة قدماء المصرييف بالرموز التي تدؿ عمى كثير مف المعمومات،فمثاًل .))لقد ذخرت ح وتؤكد ىويتيـ ،وتطور عموميـ 

استخداميـ لمحيواف كالثور والبقرة والثعباف وغيرىا كرموز لمقوة أو الخصوبة .وكانت األساطير تمدىـ بمعمومات عف اآللية 
ط واإللو تحوت يرمز لمعمـ والكتابة آموف يرمز لمتناسؿ واإللو أنوبيس يرمز لمتحني اإللوأبعد مف شكميا الظاىري فمثاًل 

،جامعة 218، بحث منشور في مجمة عمـو وفنوف ، صمكانة األسطورة والرمز في فمسفة أفالطوفنبيمة ذكري. )وىكذا
 Christian Desraches Noblecourt:Amours etـ نقاًل عف 2003حمواف،المجمد الرابع عشر،العدد األوؿ،يناير 

Fureurs de la Lointaine P.28,29,Paris 1995.1129و28ص) ) )                                                                                                                                                                                                                                     

 لمحضارة المصريةالتشكيل المعماري 
نما نتحدث عف القيـ إفنحف ال نتحدث فقط عف الخواص اليندسية لممبنى ، بدالممع حينما نتحدث عن التشكيل المعماري

المعماري التي عناصر التشكيؿ كانت غنية بفمقد  زمنيا . الجمالية والتاريخية لحضارة إنسانية خالدة تميزت بفنونيا وطوؿ
ات ، إضافة إلى الفكر والعقيدة والشكؿ والرمز والحجـ والحيزات الداخمية أو الفراغالخطوط واألسطح واألجساـ تحتوي 

والمتانة المنفعة إشكاليات العمارة في محاور عديدة منيا إشكالية  تطرحولقد  والعدد المميز لمحضارة المصرية .
وأعتقد أف المعابد المصرية في صدارة ىذا التصنيؼ. فالمعبد لو منفعتو الوظيفية ، وبقاؤه صامدًا حتى اآلف خير ،والجمال

النحت والتصوير وغيرىا مف فنوف كشاىد عمى متانتو،وجمالو المعماري جعمو متحفًا حضاريًا بما يحتويو مف فنوف متنوعة 
فف العمارة ىو أحد الظواىر المادية األكثر تميزًا لنشاط  ))،تمؿ فيو تعريؼ فف العمارةالحضارة المصرية ، وبذلؾ اك

اإلنساف.فباالستعانة بطرؽ تنفيذ ابتدعيا ىو وطورىا سمحت لو بتشييد مأواه الضروري لحماية حياتو العائمية واالجتماعية. 
باألشكاؿ التي تفي بيذه األغراض الضرورية إلى أحد وفف العمارة ليس فقط ىذه الوظيفة النفعية، فيو يصؿ باالستعانة 

التعبيرات العالية لمفف التشكيمي،وذلؾ بإبداع الحيزات الداخمية لممباني وبتشكيؿ غالفيا الخارجي الذي يترجـ الغرض مف 
  . (( (3صـ.1998،،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع،التشكيؿ المعماري. ةيحيى حمود)المبنى
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 في الدولة الحديثة  المعماريةالحضارة 
إف الفناف المصري قد ابتدع طرقًا في بناء حضارتو المعمارية ربما ال نعمـ أسرارىا حتى اآلف في كيفية إنشائيا وانتقاليا مف 

عمارتو داخؿ الجباؿ  ليؤسس أبنية صمدت عبر الزماف ليس المحاجر والجباؿ إلى مواقع المعابد. بؿ انو أحيانًا نحت 
مؾ الفترة مف العصر تيعتبر عصر لمئات السنيف فقط بؿ وصمت آلالؼ السنيف لتحتؿ بذلؾ أيضًا مكانة عظيمة ))

الفرعوني أعظـ فترة عرفتيا العمارة المصرية القديمة بعد أف ارتاحت البالد مف طرد اليكسوس وأصبحت طيبة عاصمة 
مصر زاد الرخاـ وعـ االزدىار، وبالرغـ  مف حروب مموؾ ىذه الدولة إال أف تشجيعيـ إلقامة المباني والمنشات المعمارية ل

العمارة والصور الجدارية والحرؼ والفنوف الدقيقة.ولعؿ حوائط بعض  الفف الفرعوني ممثاًل في أساليب كاف عظيمًا،وازدىر
باطف الجبؿ في  يكالكرنؾ واألقصر وأبو سمبؿ ومقابر وادي المموؾ  المنحوتة فالمعابد الضخمة المتنوعة التصميمات 

كماؿ الديف سامح. )البر الغربي باألقصر، وما كانت تحويو مف أثاث جنائزي كمقبرة توت عنخ آموف ألكبر شاىد عمى ذلؾ
  اإليداعر المصرية،رقـ ،  ،ىيئة اآلثامنذ أقدـ العصور حتى العصر الحديث لمحات في تاريخ العمارة المصرية

 .  ( ((31صـ( 5626/1986

 األقصر مدينة
ُعرفت األقصر عبر العصور المختمفة بالعديد مف األسماء، ففي بدايتيا كانت تسمى مدينة "وايست"، ثـ أطمؽ عمييا 

باسـ "مدينة الشمس"، "مدينة النور"،  الروماف بعد ذلؾ اسـ "طيبة"، وأطمؽ عمييا كذلؾ مدينة المائة باب ، وُسميت كذلؾ
و"مدينة الصولجاف"، وبعد الفتح العربي لمصر، أطمؽ عمييا العرب ىذا اسـ "األقصر" وىو جمع الجمع لكممة قصر حيث 
أف المدينة كانت تحتوي عمى الكثير مف قصور الفراعنة. يرجع تأسيس مدينة طيبة إلى عصر األسرة الرابعة حوالي عاـ 

 في األثريةالمدف  أشيرتعتبر مدينة األقصر مف و  (https://ar.wikipedia.org/wikiـ 11/2/2017)  ؽ.ـ، 2575
 التيالدولة الحديثة وىى تتػنوع بيف المعابد والمقابر  فيالشواىد عمى عظمة الحضارة المصرية  أقوىبال شؾ  ىيالعالـ و 

 في القديمةعصر الدولة  فيكانت األقصر بمدة متوسطة  والحضارة المصرية.  فيتضـ مناظر ونقوش تمثؿ أىمية كبيرة 
لمبالد ، فشيدوا فييا القصور والمعابد  عاصمةوأصبحت  ةالقديـ ثـ زادت أىميتيا منذ األسرة الحادية عشر  المصريالتاريخ 
لتحرير البالد مف اليكسوس ؛ وتـ ليـ ما أرادوا ؛فأصبحت   أمراؤىاعندما قاـ  موف (. وقوى نفوذىا  مره ثانيةآلالكبيرة 

الدولة الحديثة  فيلمموؾ األسرة الثامنة عشر بؿ وعاصمة لإلمبراطورية المصرية  ومقراً لمصر طيبة مرة ثانية عاصمة 
 في ىاماً  القديـ ؛ وكاف ليا دوراً  المصريالتاريخ  أياـموف رع" حتى آخر ألالمعابد الفخمة "  احيث جمميا المموؾ وشيدو 

ـ  2/2017/ 15 )المحافظة عمى روح القومية إذ كانت تتزعـ بيف حيف وآخر ثورات الصعيد ضد البطالمة وضد الروماف.
-temple-xorhttps://sites.google.com/site/cityamon/lu.  

 معبد األقصر
 األمثمة لمعابد كأحد مف خالؿ زيارة ميدانية األقصرلمعبد  فقط نظرًا لضخامة الحضارة المصرية وعظمتيا سوؼ نتعرض

مف أجمؿ األمثمة لمعابد مصر في الدولة الحديثة ويقع عمى الشاطئ الشرقي معبد األقصر يعد و ))  يةمصر الحضارة ال
كماؿ الديف سامح. الكرنؾ) إلىليقابؿ مدخمو طريؽ الكباش الموصؿ  (1)شكؿ رقـلمدينة طيبة، ويمتاز بمحوره المنكسر
  اإليداع،  ،ىيئة اآلثار المصرية،رقـ منذ أقدـ العصور حتى العصر الحديث لمحات في تاريخ العمارة المصرية

عمى ضفة النيؿ في  المعمارية الممتدة عمى مساحة كبيرةلكتمة ا روعةب ويتسـ معبد األقصر (32ص ـ(5626/1986
ليس لممتجوؿ داخؿ المعبد فقط ضواء والظالؿ بدرجاتيا المتنوعة واأل توافؽ وتناغـ بيف األعمدة والتماثيؿ والحوائط والمداخؿ

األقصر بمحيطو فشكؿ المكاف ال يكاد يختمط بغيره في ( 2و1)صورة رقـ كذلؾ ولكف لمف يمر بالطائرة فوؽ ىذه المنطقة

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://sites.google.com/site/cityamon/luxor-temple
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الفضؿ في  ويرجع))،عمى سطح الكرة األرضية عف غيره حتى في الحضارات العظيمة ولست مبالغًا القوؿ أنو متميز البيئي
ؾ أمنحوتب بناء ىذا المعبد في صورتو الحالية عمى الضفة الشرقية لمنيؿ عمى محور واحد مف الشماؿ إلى الجنوب إلى المم

وضعت في عصر الدولة  الثالث مف مموؾ األسرة الثامنة عشرة ويحتمؿ أف النواة األولى ليذا المعبد قد
 أمنحتبوقد بدأ الممؾ (( temple-https://sites.google.com/site/cityamon/luxorـ  15/2/2017الوسطى)
بنائو مكاف معبد قديـ وكرس لثالوث طيبة المقدس )أموف وزوجتو موت وابنيما خونسو ( وكاف يتألؼ ما بناه ىذا  فيالثالث 

أساطيف مف ثالث جوانب . ومف  أيضاً  فناء تحيط بو إلىالضخمة يؤدي الطريؽ بينيما  األساطيفالممؾ مف صفيف مف 
عمد. ، ثـ بنيت  بعد ذلؾ أبياء صغيرة مف ورائيا مقصورة أموف عمى جانبييا مقصورتاف لموت و وراء الفناء نرى بيو ال

 أمامو وأقاـ،  المسقوفةبو األروقة  ةخنسو. وعندما تولى الممؾ رمسيس الثاني الممؾ أقاـ فناءًا آخر أماـ المعبد المحيط
كماؿ الديف سامح.  -12إلى ميداف الكونكورد بباريس) إحداىماصرحًا عظيمًا تتقدمو ستة تماثيؿ ضخمو ومسمتاف نقمت 

 اإليداع،  ،ىيئة اآلثار المصرية،رقـ منذ أقدـ العصور حتى العصر الحديث لمحات في تاريخ العمارة المصرية
ويعد عمماء اآلثار واليندسة معبد األقصر بأنو فخر العمارة المصرية حيث يتمثؿ فيو المعبد )) (33صـ(5626/1986

 أكثر ما يكوف جمااًل واتساقًا . المصري
،  ،ىيئة اآلثار منذ أقدـ العصور حتى العصر الحديث لمحات في تاريخ العمارة المصريةكماؿ الديف سامح.  )

 بعد اليـو في بدايات القرف الواحد والعشريف و الزائر ليذا المعبدو  (( (33ص  ـ(5626/1986  اإليداعالمصرية،رقـ 
حتى  (3)صورة رقـ  بعيدةمنذ رؤية الصرح مف مسافة جالؿ الشكؿ وروعة المكاف يشعر ب آالؼ السنيف مف تشييده  مرور

وانييار أجزاء مف حوائط  بعض التماثيؿ وطمس بعض تفاصيؿ الجداريات بعض عناصر وأجزاء الواجية وبعد زواؿ 
مف الواجية أماـ المدخؿ يشعر بعظمة الحجـ ودقة التفاصيؿ ثر أك الزائر ثـ حينما يقترب الواجية وانتقاؿ واحدة مف مسمتيو.

يتسع عقمو ف ،النحتية يشعر بالفخرعناصره و و المعمارية تفاصيم ويرىحينما يدخؿ المعبد ثـ وعجائب التنفيذ وأسراره. 
بيف طيات كتاب صمب  اً محفوظ بطقوسو وقيمو وعموموذىبيًا يعيش عصرًا  قمبويجد كمما تحرؾ خطوة واحدة  بالمعمومات

( شاىقة االرتفاع  متسعة العرض بعدسة الباحث 5و4وسط النيؿ)صورة رقـ  لممتجوؿ  الواجية كالقمعة محصنة كما تظير
تشكياًل إنشائيًا بديعًا  يمثؿفالمحور الداخمي الرأسي لمحائط  إلىيميؿ حائطا الواجية  مف جانبييا كبيرة العمؽ ىرمية التشكيؿ

ويؤكد الفراغ أعمى المدخؿ في وسط الواجية صرحية التشكيؿ وديناميكية الكتؿ الراسخة  .بقائو حتى اليـوساعد ذلؾ عمى 
ومف الممكف تخيؿ تكويف  شكؿ المعبد كاماًل عمى ما كاف عميو مف خالؿ ىذا  واتصاؿ الداخؿ بالخارج. وحوار العناصر

(ىذا التكويف الرائع 2المعمومات األثرية لمفناف ميممور)شكؿ رقـالتاريخية و  التشكيؿ الرقمي االفتراضي المعتمد عمى الصور
لممعبد يظير عبقرية الفناف المصري في التكويف المعماري بعناصره المتعددة ، والتي تظير أجمؿ ما يكوف في تشكيؿ 

جدارية توثؽ  واجية المعبد مف الصرح المرتفع و بو الفتحات المعمارية في األعمى وعمى جدراف ىذا الصرح منحوتات
أحداثًا تاريخية لمعركة قادش. يتوسط ىذا الصرح مدخؿ المعبد ويتقدـ الصرح مجموعة مف التماثيؿ لرمسيس الثاني  ثالثة 

( ليستقر شكؿ المعبد 3في اليميف وثالثة في اليسار وتقؼ أماميـ مسمتاف واحدة في اليميف واألخرى في اليسار)شكؿ رقـ
ثـ  ية بعناصرىا في ذاكرة التاريخ مميزًا باتساع واجيتو وارتفاع حوائطو ورمزية مسالتو وتماثيمو.بتماثؿ محوره الرأسي لمواج

 أحيانًا أخرى متدرجة الظؿآخر عبر ممرات ضيقة أحيانًا ومظممة أو  إلىحينما يتجوؿ الزائر داخؿ المعبد متنقاًل مف فناء 
( وكأنيـ في 6)بيف األعمدة صورة رقـ تار شامخةأربعة عشرة أم إلىقد يصؿ ارتفاعيا  التي يشعر بالرىبة مع التماثيؿ

اجتماع يريد ساعتيا الزائر أف يتعرؼ عمى تفاصيؿ أكثر فيرى التماثيؿ أحيانًا جزءًا مف عمارة المعبد كما يرى األعمدة 
يؤكد عبقرية الحضارة  مشيد قدسي تحقؽ األلفة بعد الرىبة فيأحيانًا بناءًا لخدمة التماثيؿ في عالقة تشكيمية وتعبيرية رائعة 

ويؤكد العالقة القوية بيف النحت والعمارة ذلؾ التناغـ بيف التمثاؿ بتاجو  المعمارية المصرية بعناصرىا النحتية والمعمارية

https://sites.google.com/site/cityamon/luxor-temple
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قوشة الموحات الفنية المن تؤكدو . (7الرائع في كتمتو المعمارية  والعامود بتاجو المنحوت في تشكيؿ معماري رائع صورة رقـ)
العمـو اليندسية والطبية والفمكية والعسكرية والقانونية وتوثؽ عادات  و مفتحفظبما الحوائط وعمى جدراف األعمدة عمى 

وثؽ األحداث التاريخية تتجمؿ التمثاؿ و ل عمى قواعد التماثيؿالشعب وتراثو وتقاليده الحياتية. وانتشرت ىذه الوثائؽ حتى 
الغائر ليقاـو المنقوش و بالنحت  (8)صورة رقـ ة المنحوتة عمى قاعدة تمثاؿ رمسيس الثانيكتمؾ الموحات الجدارية الرائع

 البرديبمناظر تؤكد الوحدة بيف الوجييف وذلؾ بربط نبات عوامؿ التعرية والنحت شديد البروز ليبقى شامخًا مدى السنيف  
ولـ تقؼ المنحوتات الجدارية عند المسطحات المتسعة أو االرتفاعات القريبة مف رمز الشماؿ ونبات الموتس رمز الجنوب.

نرى نقوشيا واضحة جمية وتشيد اآلف الكاميرات والتكنولوجيا نظر المشاىد بؿ امتدت عمى أسطح المسالت شاىقة االرتفاع 
بعد مغادرة المعبد ليودعيا ويعدىا  ياإلي( حتى أف الزائر لينظر 9دقة تفاصيميا وروعة رمزيتيا)صورة رقـ عمى الحديثة 

 فإذا بو يعرؼ مدى قربو مف المعبد حيف يراىا بعينو في زيارتو القادمة.  بالمقاء مرات قادمة
 

 صور البحث

( معبد األقصر من الجو حيث تميز التشكيل وروعتو  1صورة رقم)
 مع بيئتو المحيطة عمى سطح الكرة األرضية

https://discoveringegypt.com/rebuilding-ancient-

egyptian-temples-in-3d/3d-reconstruction-of-

luxor-temple/ 

( يوضح مخطط المعبد و انكسار 1شكل رقم )
 محوره

http://4.bp.blogspot.com/-

YFaERWuUBdo/T1wb6a7F2mI/A

AAAAAAAB64/0EdeXS1FbZ8/s1

600/2.jpg 
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 (واجهت صشح يؼبذ األقصش بؼذ َقم انًسهت األخشي وحهذو باقٍ انخًاثُم أو َقم بؼضها3صىسة سقى)

https://discoveringegypt.com/wp-content/uploads/2014/06/luxorPylon1.jpg 

 

 بعد آلف السنين (من الجو توضح التشكيل المعماري لممعبد وثباتو شامخاا 2رقم)صورة 

http://www.crystalinks.com/TempleLuxor.html 

( حىضذاٌ يُم دائطٍ انًذخم انخاسجٍ وانذاخهٍ َذى انًذىس انشأسٍ نهًذخم فٍ حشكُم هشيٍ 5( وصىسة سقى)4صىسة سقى)

 و2016بؼذست انبادث يٍ انُُم أثُاء انذساست انًُذاَُت نًؼبذ األقصش فٍ أكخىبش/ -سغى االسحفاع انذجشٌ انهائم  َضًٍ انثباث
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 نًؼبذ األقصش يكخًم ػُاصش انخشكُم انًؼًاسٌ نهًؼبذ   3D( حشكُم سق2ًٍشكم )سقى

https://discoveringegypt.com/rebuilding-ancient-egyptian-temples-in-3d/3d-

reconstruction-of-luxor-temple/ 

 

 

نصشح يؼبذ األقصش َىضخ انؼُاصش انُذخُت نهخًاثُم انسخت وانًسهخٍُ وصشح  3D( حشكُم سقًٍ حخُهٍ 3شكم سقى )

انًذخم  بًا َذىَه يٍ جذاسَاث انُذج  انًؤسخت نهًؼاسك وانشيىص فٍ حشكُم َذخً دسايٍ بذَغ َؼطٍ انشوح انخاسَخُت نهزا  

 انخشكُم انًؼًاسٌ انشائغ

https://discoveringegypt.com/luxor-temple/luxor-temple-pylon-of-ramses-ii/ 

 

( حؤكذ انؼالقت بٍُ انُذج وانؼًاسة فٍ حشكُم انًؼبذ وساداحه دُث َجذ انخًثال واقفا بٍُ األػًذة يكىَا 6صىسة سقى )

 حشكُالً يؼًاسَاً َخًُض بشوده انخاسَخُت انًىثقت بأدذاثها

Temple.jpg-content/uploads/2015/03/Luxor-https://www.almrsal.com/wp 

https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2015/03/Luxor-Temple.jpg
https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2015/03/Luxor-Temple.jpg
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( حًثال سيسُس انثاٍَ َىضخ يذي انخُاغى بٍُ األػًذة  كأدذ ػُاصش انخشكُم انًؼًاسٌ وانخًثال كأدذ انؼُاصش 7صىسة سقى)

 انُذخُت بشوده انخاسَخُت

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Ramses_II_in_Luxor_Temple.jpg 

16/1/2018 

 

َذج شذَذ انبشوص َقخشب انً انًجسى يهخصق  (َذج باسص8صىسة سقى)

 األيايٍ نهخًثال ػهً قاػذة حًثال سيسُس انثاٍَ فٍ انجضء  انظهش

َذخاً غائشاً قهُم ذىث ُي بًُُا َجذ فٍ انسطخ انجاَبٍ  ،هبجىاس قذي

فٍ جشاَُج انباصنج بأسهىب انذفش انًذزور فٍ خطىط انشَهُف انؼًق 

م يٍ انضىء نهضائش أثُاء دخىنه حظهش حفاصُهه يغ انقهُ انخاسجُت

 .انًؼبذ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/media/File:Luxor_tem

ple_15.jpg0/1/20181 -  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Ramses_II_in_Luxor_Temple.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Ramses_II_in_Luxor_Temple.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/media/File:Luxor_temple_15.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/media/File:Luxor_temple_15.jpg
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ها فٍ ذػهً أسطانغائش ( انًسهت انًخبقُت أياو انبشج األَسش يا صانج شايخت بذجًها ودُت بشوح انُذج 9صىسة سقى)

 حشكُم بذَغ بانُذج انغائش كأدذ أهى وسائم انخىثُق انخاسَخٍ األطىل ػًشاً واألكثش صًىداً أياو ػىايم انضيٍ

https://i.pinimg.com/564x/9c/44/bb/9c44bb4240f02d7d6d0ad6cd3dadb6d9.jpg-  

10/1/2018 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/564x/9c/44/bb/9c44bb4240f02d7d6d0ad6cd3dadb6d9.jpg
https://i.pinimg.com/564x/9c/44/bb/9c44bb4240f02d7d6d0ad6cd3dadb6d9.jpg
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 نتائج وتوصيات البحث
 -عدة نتائج منيا: إلىوصل البحث -نتائج البحث:أولا 

 بالنسبة لجسد العمارة.كاف لمنحت دور رمزي وتعبيري في الحضارة المصرية ومثؿ الروح -1
 .تكتمؿ بدونو النحت عنصرًا أساسيًا مف عناصر التشكيؿ المعماري لمحضارة المصرية والكاف -2
 . حيةالحجرية بأوزانيا الثقيمة إلى لوحات فنية  الحوائطنجح النحت البارز في تحويؿ سكوف -3
 مثؿ الكتب وأوراؽ البردي . حفظ النحت التراث الثقافي لمحضارة المصرية وكاف سجاًل تراثياً -4
المؤرخوف أف فني النحت  أكد ال يمكف لمعمارة المصرية أف تستغني عف فنوف النحت داخؿ التشكيؿ المعماري لممعبد كما-5

 والعمارة كانا فنًا واحدًا وال سبيؿ لبناء الحضارات بدونيما مترابطيف. 

 يوصي البحث بعدة توصيات -:توصيات البحثثانياا 
 االىتماـ بحفظ وصيانة عناصر الحضارة المعمارية بما فييا األعماؿ النحتية. يجب-1
يجب االىتماـ بتواجد فف النحت في المشروعات المعمارية القومية إلحياء التراث المعماري وتأكيد اليوية المصرية عمى -2

 مستوى العالـ.
 ابد المصرية والمتاحؼ التراثية.البد مف الدراسة الميدانية لطالب العمارة وفنونيا داخؿ المع-3
متخصصة في مجاؿ التشكيؿ المعماري تجمع النحات مع المعماري والمؤرخ واألثري  يجب تكويف منظومة متكاممة-4

والمصور الستخداـ أحدث وسائؿ التكنولوجيا الرقمية في توثيؽ التراث المعماري بما يتناسب مع طبيعة العصر ونشره عمى 
 مستوى العالـ.

 المراجع
 مرتبة حسب ورودىا في متن البحث
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 و.2012جُىة(ثؼُىاٌ انفُىٌ انزشكٍهٍخ وانًزغٍساد انؼبنًٍخ , كهٍخ انزسثٍخ انُىػٍخ جبيؼخ أسٍىط، -جُىة
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 و.1991،األونى، يكزجخ انًدثىنً ،انطجؼخ ربزٌخ انفٍ انًصسي انقدٌى.يحسو كًبل -7

 (http://www.almaany.com/ar/dict/arقبيىض انًؼجى انىسٍط -8

 (www.almaany.com/ar/dict/arhttp//:-قبيىض انهغخ انؼسثٍخ انًؼبصس-9

 و.2000،انهٍئخ انؼبيخ نهكزبة ،ػصس يب قجم انزبزٌخ إنى َهبٌخ انؼهد اإلهُبسً-1يصس انقدًٌخ جسهٍى حسٍ. -10

،جبيؼخ 218، ثحث يُشىز فً يجهخ ػهىو وفُىٌ ، صيكبَخ األسطىزح وانسيص فً فهسفخ أفالطىٌَجٍهخ ذكسي.  -11

 Christian Desraches Noblecourt:Amours etو َقالً ػٍ 2003حهىاٌ،انًجهد انساثغ ػشس،انؼدد األول،ٌُبٌس 

Fureurs de la Lointaine P.28,29,Paris 1995. 
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