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مصدر للفكر اإلبداعى فى التصمٌم الداخلى الهوٌة المصرٌة  

Egyptian identity source of creative thought in interior design 

 م.م/ رانٌا أحمد سٌد

أكتوبر6جامعة  –الفنون التطبٌقٌة  كلٌة -مدرس مساعد بقسم  التصمٌم الداخلى و األثاث  

 ملخص البحث:

ٌتمتع التصمٌم الداخلى بكونه تخصصا فنٌا وعلمٌا بمكانة ضمن العلوم اإلنسانٌة التى تتطلب إعمال الفكر, التصمٌم عبارة 

ة ,والفكر عن عملٌة فكرٌة تعتمد على التحلٌل والتقٌٌم وصنع االختٌارات والمفاضلة بٌنهم وذلك من خالل منهجٌة محدد

اإلبداعى هو القدرة على تولٌد األفكار المبتكرة وتوضٌحها وإظهارها من الفكر إلى الواقع الفعلى فهو عملٌة عقلٌة تنطوى 

على أفكار ومفاهٌم جدٌدة إلٌجاد روابط بٌن تلك األفكار والمفاهٌم . فالفكر كمفهوم إبداعى له قٌمة فى البنٌة التصمٌمٌة 

الذات المتلقٌة ودورها فى التؤثٌر على متغٌرات المجتمع ودالالته وٌمتلك الفكر سمة المرونة المعتمدة على احساس 

واإلطالق والالمحدودٌة وبالتالى ٌمكن تحوٌله من حالة إلى أخرى .ولقد تمٌزت مصر ٌشخصٌة ثقافٌة ودٌنٌة وتراثٌة 

كل كبٌر فى فكر االنسان , الفنون بشكل عام وال شك أن الهوٌة المصرٌة أثرت بش,وثروة فكرٌة تجلت على مر العصور 

واإلرث المعمارى بشكل خاص شاهدٌن  على تطور التارٌخ فٌما أفرزته الحقب المختلفة من فن وكتل وتشكٌالت خارجٌة 

وداخلٌة  وعناصر معمارٌة وعبرت عنه مواد البناء المحلٌة, ومع التؤثٌر المتبادل بٌن العصور الحضارٌة لكل مكان 

فقد أنتج عن ذلك حصٌلة إبداعٌة زاخرة من الفن والعمارة التراثٌة المعبرة عن المكان والزمان وتبرز أهمٌة وزمان 

التركٌز على التصمٌم الداخلى كمنتج حضارى لثقافة مجتمع بشكله الشامل وبالتالى االهتمام بالتعرٌف بؤصول مقوماتنا 

 ماعٌة وذلك وصوال لفهم عمٌق لقٌم المجتمع فى عصر المعلوماتٌة .الحضارٌة و المحلٌة وكذلك المواد االنسانٌة واالجت

المصمم ٌمكن أن ٌفكر فى الماضى والحاضر والمستقبل.وتظهر أهمٌة التفاعل بٌن المصمم وماحوله والمتمثلة 

ٌتخذ من  فى فهم طرٌقة تحلٌل الفكرة وتطورها وتجرٌدها وذلك لكونها المصدر الرئٌسى لمنابع اإلبداع التصمٌمى الذى

المادة ركٌزة ومن الخٌال ووسٌلة لنتاج إنسانى معبر عن الوجود المعرفى واإلبداعى ,وٌإثر فى فكر المجتمع ككل . وهنا 

ٌتجه البحث إلى توضٌح دور  الفكر اإلبداعى والتصمٌمى للهوٌة المصرٌة فى التصمٌم الداخلى  وذلك من خالل خلق 

التراثٌة وخلق بٌئة حضارٌة تعزز الهوٌة المصرٌة واإلنتماء المكانى والزمانى نتاج حضارى ٌتسم باستثمار المفردات 

 والتى هى مصدر استمرارٌة الفكر التصمٌمى  وثبات المجتمعات .

Abstract 
Interior design is a technical  and scientific specialization has its own location within 

humanities sciences requiring thought, Design is intellectual  process depend on  analysis 

,evaluation and making choices and  choose the best through specific methodology ,Creative 

thought is ability to generate innovative  ideas and clarify ,show it from thought to actual  

reality it is an intellectual  process involves ideas and concepts to  find links between them 

.Thought  as a creative  concept has a value in design buildings based on the recipient s  

sense of self and its role in influencing variables of society and its implications, Thought has 

Flexibility and unlimited thus it can be converted from one state to another. Egypt 

characterized by a cultural, religious ,heritage personality  and  featured intellectual   wealth 

appeared  over the ages, There  is no doubt that Egyptian identity  greatly influenced in  

human s  thought ,Arts  generally  and  architectural  heritage in particular witness on the 
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evolution of history  while it  produced by different periods of external and internal blocks , 

formations and  architectural elements  .Expressed  by  local  building  materials ,With the 

mutual influence of civilized ages for all time and place  ,It has produced a rich creative 

outcome of art and  heritage architecture, Highlighting  the importance of  focus on interior 

design as an urban product culture of society in its comprehensive  form and thus interest in 

the definition of the fundamentals of our cultural and  local  components as well as 

humanitarian and social  materials so down to deep  understand  to the values of society in 

the information age. 

Designer can   think   in past, present and future. Shows  the importance of the interaction 

between the designer and his surroundings which is to understand the way of analysis idea, 

development and stripped off  that s for being the main source  of creative innovation which 

takes from  material substrate and  from fantasy  way to human production expressing the 

existence of  knowledge and creativity ,Affects  the thinking of society as a whole. Here the 

research  goes to clarification the role of creative and design  thought  for Egyptian  identity 

in interior design by creating an urban product characterized by investment heritage  

vocabulary and creation a civilized environment strengthen the Egyptian identity and  

location, time  affiliation which is a source of continuity of design  thought and the stability  

of  societies. 

 الكلمات اإلسترشادٌة

 الفكر التصمٌمٌى ,التصمٌم الداخلى ,اإلبداع ,الهوٌة المصرٌة ,العمارة المصرٌة القدٌمة 

 مقدمة البحث

لإلبداع كونها  نتاج لمعتقدات دٌنٌة واجتماعٌة وثقافٌة تم تجسٌدها فى صورة فنٌة  تعد الهوٌة المصرٌة القدٌمة  مرادفا

األفكار من  والتعبٌر عن الجوهر الفكرى للهوٌة من خالل نبوغ  (82.)أحمدمحى الدٌن صلتعبر عن هذه المعتقدات والظروف 

المصمم ذاته الذى ٌمتلك سمة االرتباط الوجدانى بتارٌخ هوٌة مجتمعه والقادر على محاكاتها فكرٌا والتعبٌر عنها بؤفكار 

لكونها تسجٌال لثقافة المجتمع ووحدة منهجه ومالمحه االنسانٌة حدٌثة تندمج فٌها القٌم الفكرٌة للمفردات التارٌخٌة .

الهوٌة تلعب دورا رئٌسٌا فى رسم مالمح التصمٌم الداخلى المعبر عن المجتمع حٌث تعتبر هى والفكرٌة عبر العصور .ف

المعٌار الرئٌسى لقٌاس مدى نجاح عمران المجتمع وبناء على ذلك ٌمكن القول أن الهوٌة المعمارٌة تنشؤ نتٌجة لتوظٌف 

لها المجتمع أن ٌإكد هوٌته وتمٌزه بٌن المجتمعات عناصر محددة لذلك  تعتبر البٌئة المبنٌة وسٌلة فعالة ٌستطٌع من خال

األخرى.وتعد الهوٌة صلة بٌن األجٌال عبر الزمان حٌث ٌبعث فى األفراد الشعور باألمتداد واستمرار جزء من عالم زال 

وق إن فهم واستٌعاب مفردات وعناصر العمارة المصرٌة القدٌمة ٌؤتى من خالل العالقة بٌن المصمم الداخلى والتذ. 

الجمالى ,وذلك عن طرٌق اإلدراك الحسى والمعنوى من حٌث قراءة وفهم وتذوق .فالقٌم الجمالٌة والوظٌفٌة للعمارة 

المصرٌة القدٌمة تعد مدخال للفكر اإلبداعى فى التصمٌم الداخلى وذلك من خالل كٌفٌة التعبٌر عنها من قبل المصمم 

 .ٌلٌة حتى ٌعبر عن هوٌتنا القومٌةلتشكالداخلى ودرجة تمكنه من تطوٌع فكره وأدواته ا
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 مشكلة البحث

سٌطرة العولمة والتقدم التكنولوجى على المفردات التراثٌة وتجاهل الفكر اإلبداعى للهوٌة المصرٌة فى معظم األعمال -

 التصمٌمٌة .

 .فى كثٌر من األحٌان إفتقار منظومة التصمٌم الداخلى لمالمح الشخصٌة القومٌة-

 هدف البحث

 .ر فكر التصمٌم الداخلىالتؤكٌد على الهوٌة المصرٌة القدٌمة  واإلستفادة من مفرداتها  كؤحد مصاد-1

 .هوم الهوٌة فى التصمٌم الداخلى تحلٌل الرإٌة الفلسفٌة لمف-8

 أهمٌة البحث 

 .ٌتالئم مع متطلبات العصر الحدٌث التؤكٌد على أهمٌة استخدام المفردات التى تعبر عن الهوٌة المصرٌة القدٌمة بما

 حدود البحث 

 ٌتحدد البحث بدراسة الهوٌة المصرٌة والوصف التحلٌلى لضرٌح سعد زغلول بالقاهرة .

 منهجٌة البحث

 حٌث ٌقوم بعمل دراسة وصفٌة تحلٌلٌة  ألحد النماذج التى تعبر عن الهوٌة المصرٌة القدٌمة.المنهج الوصفى التحلٌلى :

والمفاهٌم المرتبطة بهاأوال:الهوٌة   

مفهوم الهوٌة -1  

تعرف الهوٌة بؤنها حقٌقة الشئ المشتملة على صفاته الجوهرٌة والتى تمٌزه عن غٌره .والهوٌة الحضارٌة ألمة من األمم 

هى السمات الجوهرٌة فى مالمح تارٌخها والتى مٌزت حضارتها وجعلت من شخصٌتها القومٌة طابعا تتمٌزبه عن غٌرها 

جاد إطار معٌن ٌعبر وٌربط البعض بٌن الهوٌة والتقالٌد حٌث ٌروا أن التقالٌد تلعب دورا رئٌسٌا فى إٌ(  121) محمد حسن ص.

إذ أنها تعتبر من أهم العناصر التى تعرف هوٌة المجتمع ,والظواهر التى تعبر عن الهوٌة كاإلستمرارٌة على عن الهوٌة. 

 )احمد محى الدٌن( بٌئٌة المحٌطة وفكرة التفرد  التى تقدم حدودا للشئ . مر الزمن دون التؤثر بالمتغٌرات ال

مفاهٌم مرتبطة بالهوٌة -2  

: هوالموروث الثقافى والفكرى والدٌنى واألدبى والفنى .وما ٌعطى التراث حٌوٌته التكوٌنٌةهو  مفهوم التراث-أ

دد ارتباط التراث بالهوٌة والخصوصٌة من خالل كونه االنطالق عبر الزمن الذى ٌستمد منه القدرة على االستمرار ,وٌتج

المرجع لهما وهو أحد محدداتهما بتشكٌله لهوٌة المجتمع .لكونه تسجٌال لثقافة المجتمع ووحدة منهجه ومالمحه االنسانٌة 

 (182.)نسمة معن محمد صوالفكرٌة عبر العصور 

والعادات والمعرفة والفن واللغة والفكر والفلسفة  :هى تشمل وتشٌر إلى كافة الوسائل والسلوك مفهوم الثقافة-ب

وتنقسم الثقافة   (6)دالل ٌسر هللا صوالعملٌات اإلدراكٌة والقواعدوالعرف والتقالٌد وكافة األنساق المرتبطة بالتفكٌر والمعرفة .

ات غٌر الملموسة كالقٌم إلى عنصرٌن أساسٌٌن وهما الثقافة المادٌة والالمادٌة وتتمثل فى الثقافة الالمادٌة فى السم



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                مجلة العمارة والفنون                                         

   70 

والمعاٌٌر التى تكون المرجعٌة الثابتة للثقافة ,والثقافة المادٌة تتمثل فى االشٌاء التى ٌصنعها االنسان لٌعبر عن احتٌاجاته 

     (3)اأحمد محى الدٌن ص المتغٌرة إرتباطا بالبٌئة المحٌطة كالعناصر المعمارٌة مثل المبانى ,المنازل ,المنشؤت .

) دالل ٌسر هللا :هى الرقى العلمى والفنى فى الحضر ومجموع الحٌاة فى أنماطها المادٌة والمعنوٌة. وم الحضارةمفه-ج

 121ص

أبعاد الفكر اإلبداعى للهوٌة-3  

إن المفهوم الفكرى والمادى للهوٌة كونه الرصٌد والمخزون المتمٌزالذى ٌتمٌز بالثبات واالستمرارٌة والتواصلٌة مما 

أعطافه القٌم الروحٌة والجمالٌة باإلضافة إلى كونه حقٌقة مادٌة ملموسة والمتمثل فى بعدٌن وهما البعد المادى ٌجمع فى 

 والبعد الفكرى .

 ٌتمثل فى كون الهوٌة عمال إبداعٌا ومتمٌزا ومستمرا تراكم عبر أزمنة متباٌنة وٌحظى بقبول وتقدٌر . :البعد المادى-

ضمون الفكرى للتراث الروحى والثقافى للقٌم الفكرٌة وكونه منبع لإللهام وقدرته على تتمثل فى الم :البعد الفكرى-

ال ٌصبح النتاج المادى والفكرى  تراثا ما لم ٌكن  (383)إٌمان بدرصاالستمرارٌة والثبات  فى التؤكٌد على مفهوم الهوٌة .

ٌمة ,وتتجسد هذه القٌمة فى العالقة بٌن االنسان اكتسب قٌمة ٌمنحها له المجتمع كحصٌلة لتفاعالت عدٌدة أفرزت هذه الق

 :وٌة فٌما ٌلىوتتلخص القٌم التى تعبر عن الهوالهوٌة ,فإذا لم ٌدرك المجتمع قٌمة التراث فتفقد قٌمة فكرٌة وإبداعٌة. 

عناصر وهى نتٌجة منطقٌة نابعة من الشعور بالذاتٌة ومن منطلق أن األسس والمعاٌٌر التى أنتجت ال االستمرارٌة:-

فاالستمرارٌة ) أحمد محى الدٌن ص(,والمفردات المعمارٌة مازالت مستمرة حتى األن ,كذلك تتضح قٌمة االستمرارٌة فى الوظٌفة

أوالتواصل لفكر الهوٌة تعنى وجودسلسلة متدفقة ومتصلة من التحوالت الفنٌة وحلقات مستمرة متنامٌة من الطراز 

 (82)دالل ٌسر هللا ص المصرٌة على مر العصور .واالسالٌب.وتتضح استمرارٌة الحضارة 

وهى مجموع الرموز أو اإلشارات التى ترسل رسالة ما سواء كانت مخفٌة أوظاهرة وتتجسد قٌمة الرمزٌة  الرمزٌة:-

الجوهرٌة بالتحول من الفردٌة إلى التعمٌم المطلق من خالل اإلبداع فى التكوٌن الشكلى والفراغى واإلبداع فى التعبٌر 

ظومة فكرٌة أو عقائدٌة ولكنه كان بمثابة العمود الفقرى .فلم ٌكن الرمز فقط عنصر ضمن من (3.) ٌاسر معبد صالبصرى 

للرإٌة العقائدٌة والتى من خاللها ٌمكن تسجٌل األفكار والقٌم والمقومات الحٌاتٌه ومثال على ذلك هرم خوفو فلم ٌكن 

ى مر العصور الهدف من إقامته توفٌر مقبرة لدفن الملك خوفو فقط بل كان الغرض األساسى هو تخلٌد للفرعون اإلله عل

 166)صالح زٌدان صوإظهار قوته .

تعنى تؤكٌد اإلنتماء إلى األصل أو التمسك به سواء كان أصال عرٌقا قومٌا أودٌنٌا أو ثقافٌا وقد تكون األصالة  األصالة:-

 86)دالل ٌسر هللا صمرادف لإلبداع أى األصل غٌر المسبوق . 

  الفكر الفلسفى للعمارة المصرٌة القدٌمة ثانٌا:

نتج الفكر اإلبداعى للحضارة المصرٌة نتٌجة اعتقاد قدماء المصرٌون بفكرة البعث والخلود مما تولد عنه إبداعات فنٌة 

وتصمٌمٌة تمٌزت بتحقٌق االتزان بٌن المضمون الوظٌفى والجمالى فى العمارة والتصمٌم الداخلى  .فقد اتجه المصرى 

معابد والمقابر عن طرٌق خلق عالقات هندسٌة ارتبطت بتحلٌل مقاٌٌس جسم القدٌم إلى بناء عمارة دٌنٌة متمثلة فى ال
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اإلنسان وربطها بالنشاط الحركى لإلنسان داخل الفراغ ,و استلهام ومحاكاة العناصر النباتٌة مثل زهور اللوتس والبردى 

ز وهوطرازنابع من تؤثٌر عدة فلقد انفردت العمارة المصرٌة بطرازممٌ (892)إٌمان بدرصوالعناصر الحٌوانٌة والطٌور .

 وتتلخص فٌما ٌلى: عوامل

العوامل الجغرافٌة-  

العوامل الدٌنٌة -  

العوامل اإلقتصادٌة-  

العوامل االجتماعٌة-  

العوامل الجغرافٌة -  

تمتلك مصر جغرافٌا قلبا مركزٌا واحدا أال وهو نهر النٌل وتحٌط به صحراء رملٌة شرقا وغربا , ٌتضافر النهر مع 

 الرٌاح فى ربط أجزاء الوادىربطا محكما , فالنهر ٌنحدر من الجنوب إلى الشمال إنحدارا تدرٌجٌا .أما الرٌاح الشمالٌة

تساعد المالحة الصاعدة ضد التٌار وبذلك أصبح النهر ومالحته أساسا فى انتشار الحضارة داخل الوادى وتوحٌده سٌاسٌا 

 (8,38)جمال حمدان صكانت النواة األساسٌة لبناء أعظم حضارة إنسانٌة واجتماعٌا وتوفٌر الحٌاة المستقرة التى 

العوامل الدٌنٌة-  

لعبت فكرة الحٌاة األبدٌة بعد الموت دورا رئٌسٌا عندقدماء المصرٌٌن ومألت تفكٌرهم ,وكان عمل الفنان  المصرى 

وا بتشٌٌد المعابد والمقابر والتى اعتبروها البٌوت ولقد اهتم(312)ثروت عكاشةصمرتبط بالعقائد الدٌنٌة والوظٌفة التى ٌإدٌها .

 الخالدة,فضال عن القصور والمساكن ولذلك طغت العمارة الدٌنٌة والجنائزٌة على العمارة الدٌنوٌة .

العوامل االقتصادٌة-  

ى مرت مصر بعصور رخاء وقوة وفترات إضمحالل إقتصادى وانعكس ذلك على حٌاة المصرٌٌن ونظرا للتفاوت الماد

والتدرج بٌن طبقات المجتمع فظهر ذلك فى العمارة حٌث الفخامة فى المبانى الملكٌة وتمٌزت بالقوة والعظمة بٌنما تمٌزت 

 (81)غادةمحمد ص المبانى والبٌوت للعامة  بالبساطة واألداء الوظٌفى  .

العوامل االجتماعٌة-  

را كبٌرا, تمٌزت حٌاة المصرٌٌن بالطابع العملى باإلضافة أثرت طبٌعة مصر ومناخها ونٌلها على الحٌاة اإلجتماعٌة تؤثٌ

 (6)محمد حسن صإلى تؤثٌر الناحٌة العقائدٌة على حٌاتهم االجتماعٌة مما جعل منهم شعبا منظما ومترابطا .

أنواع المنشأت المعمارٌة فى العمارة المصرٌة القدٌمة -أ  

وتى أو عمارة الخلود والتً تخدم العقائد والمعتقدات الدٌنٌة كان هناك نوعان من العمارة كانت األولً هى عمارة الم

المقابر والمصاطب واألهرامات والمعابد  والثانٌة العمارة الدنٌوٌة والتى تتمثل  تتمثل فى وتسمى بالعمارة الجنائزٌة والتى 

 فى القصور والمبانى السكنٌة .

  أهم العناصرالمعمارٌة فً العمارة المصرٌة-ب

  األسقف-
لقد استعملت األسقف فى المبانً لحماٌتها من الداخل من عوامل الطبٌعة الخارجٌة كالشمس والمطر أو 
بناء طوابق فوقها وعلً هذا فقد استعمل المصري جذوع النخل فً التسقٌف فً بعض الحاالت التً فوقها 

 ها.أحمال وكذلك استعمل البوص أو الجرٌد فً األحوال التً ال ٌلزم وضع أحمال فوق
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 الحوائط والكرانٌش  -

كان المصري القدٌم ٌستعمل فً بعض األحوال قوائم من الجرٌد أو البوص مثبتة بعوارض من نفس المادة 

كما تعمل لها لٌاسة من الطٌن فتكون كحائط مصمت, وبذلك نشؤ شكل الحوائط المصرٌة المزخرفة من 

 (23.)وائل محمد صأعالها بزخرفة الكورنٌش .

 

 

بعض أشكال حالٌا نهاٌات الحوائط)الكرانٌش( المستخدمة فى العمارة  1صورة

 المصرٌة القدٌمة

 

 

 

 

 

 

 

 األعمدة-

تعتبر األعمدة المصرٌة من أهم العناصر المعمارٌة ,فهى العنصر الذى ٌعترٌه التغٌٌر من عصر إلى عصر 
ٌتمٌزبالسقوف والجدران ومن معبد لمعبد وٌرجع ذلك إلى وجودها فى منشؤت ٌغلب علٌها طراز معمارى 

 : وتتلخص طرز األعمدة المصرٌة فى  (Monroe Edgar )التى ال تتخللها النوافذ

 األعمدة المركبة    -األعمدةاللوتسٌة      -األعمدة المربعة       -

 األعمدة النخٌلٌة-األعمدة ذات القنوات     -األعمدة المستدٌرة     -

 الحتحورىالعمود -أعمدة البردى        -

 

 

 أشكال األعمدة المصرٌة القدٌمة 2 ةصور

     



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                مجلة العمارة والفنون                                         

   73 

 سمات العمارة المصرٌة القدٌمة -ج
 1-التماثل حول محور 

تمٌزت العمارة المصرٌة القدٌمة بالتماثل حول محور، سواء فى المساقط األفقٌة، أو التماثل حول المحور  
 التصمٌمى المار بمنتصف الواجهات .

 

 

 
     
 
 
 

 معبد "حورس" بإدفو، وٌظهر التماثل حول المحور فى المنتصف  1شكل 

 2-إستخدام الزخارف والنقوش 

والخطوط واألشكال  ،الحٌوان ,الطٌر ،ورسم النباتات  ،طوعت مهارات المصمم المصري الرسم اإلنسانً

بفكر راقى ومهارة العقل والٌد وكان التعبٌر الرمزي الذي ظهر فً الزخارف ٌكسب الحلٌات التً  ،الهندسٌة المتنوعة 

  ( 61)وائل محمد ص .وقوٌا   ا  جدٌد نجدها مظهرا  

 3-الفتحات بالواجهات 

 هاما   ات فً واجهات المبانً أو حول األفنٌة الداخلٌة عنصرا  تحتقاء حرارة الشمس وضوئها القوي كانت الفإل

لتوفٌر الظل. وكانت النوافذ فً المعابد فتحات صغٌرة فً أعلى الجدران أو فً السقوف مما ترك مساحات معمارٌة كبٌرة 

للصور والنقوش. فً حٌن كانت مداخل األبواب فً المعابد والمقابر كبٌرة فخمة، ٌدخل منها ضوء كاف ٌضًء مساحات 

 المكان . ورهبة ٌد فً روعةفٌز فشٌئا   كبٌرة، ولكنه ال ٌلبث أن ٌقل شٌئا  

 4-إستخدام المداخل الضخمة  

ٌعتبر المصرٌون القدماء أول من أقاموا المداخل الضخمة الهائلة التى تشبه القالع أوالحصون، والتى تعتبر من 

الممٌزات التى إنفردت بها العمارة المصرٌة القدٌمة، وتلك الصروح ذات شكل هندسى منتظم عبارة عن هرم ناقص 

مستطٌل القاعدة ٌنتهى بكورنٌش بارز، أما الحوائط المائلة للصروح فتزٌد من الشعور بضخامة الكتلة، كما كان ٌوضع 

 ( 61)وائل محمد ص أحٌانا  أمام تلك البوابات أو الصروح مسلتٌن شاهقتى اإلرتفاع، مثل معبد األقصر.

 

مدخل معبد حورس بإدفو 5صورة  
وٌتضح بالصورة مدى ضخامة المدخل، ومٌله إلى الداخل،                           

وقلة الفتحات المستخدمة                                           
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 5-إستعمال الحجر فى البناء وضخامة المقٌاس 

وإستخدم المصرٌون القدماء الحجر بصورة كبٌرة، حٌث كان لمعمارٌة ,اأثر واضح فً األشكال لها مواد البناء 

         http:\\ar.mwikipedia.orgمادة البناء الرئٌسة ونحتوا منها المعابد واألعمدة الشاهقة . 

 

معبد األقصر والتى توضح استخدام   6ة صور
 األحجار فى بناءه

 

 

 

 العناصر الزخرفٌة -د

 عناصر آدمٌة -

وجدت على جدران المعابد و ظهور قطع االثاث مثل الكراسى و االسره و الصنادٌق, وظهر جسم اإلنسان أو جزء 

 حورس.من الجسم كالعٌن وترمز العٌن لإلله 

 الكائنات الحٌة عناصر-

لوحة  استخدمت الطٌور مثل النسور و الصقور كرمز لاللهه  البط و االوزكما استخدمت زخارف تم التعبٌر عنهم فى

اوزات مٌدوم و هى مرسومه و ملونه, والزواحف استخدمت كالثعبان و الكوبرا و التماسٌح و السلحفاه.و الحٌوانات 

والماشٌة األبقار والحشرات و من اشهرها الجعران و تم التعبٌر عنه مضموم الجناحٌن و أحٌانا باسط جناحٌه و ٌعرف 

 فى الصدارة فى أعلى معظم الزخارف أو فى القالدات.باسم الجعران المجنح وكان غالبا ما ٌستخدم 

 عناصرالنباتات -

استخدمت زهور اللوتس والبردى فى شكل مجموعات كما استخدمت البردى و براعمها مفتحه و مغلقه , زعف النخٌل 

 www.wikipedia.org.wikiكما فى الجدارٌات الخاصه بالمعابد بالرسم او النحت.

 الهندسٌةعناصراالشكال -

استخدمت الوحدات الهندسٌه فى صوره مربعات او دوائر متراصه او شكل حلزونى بجانب بعضها او متداخله مع 

زخارف نباتٌه بالتبادل كاطارات تحٌط ببعض البانوهات مستطٌله او مربعه او نتٌجه لتكرارها لملئ مساحات ٌزخرف بها 

 الخشبٌةالمنتج واشتهرت بوجودها على بعض الصنادٌق 

 

 

 التنوع فى األشكال الزخرفٌة الهندسٌة 7ة صور
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 الظواهر الكونٌة -

كتمثٌل النهار واللٌل والشمس والنجوم:كما رسم على جدران المقابر حٌث غطى الحوائط باللون األسود وزخرفت بالنجوم 

 البٌضاء كما استخدم قرص الشمس المجنح لٌعلو الزخارف  أسفل كرانٌش المعابد.

 ثالثا:المعاٌٌر الوظٌفٌة والجمالٌة فى العمارة المصرٌة القدٌمة 

تعد المعاٌٌر الوظٌفٌة هى أساس العملٌة التصمٌمٌة وقد تختلف العناصر الجمالٌة والتشكٌلٌة المكملة للتصمٌم طبقا للعدٌد 

 (128)محمد حسن صمن المتغٌرات العقائدٌة والثقافٌة والحضارٌة .

 المعاٌٌر الوظٌفٌة -1

تعنى الموائمة الوظٌفٌة فى التصمٌم وتحقٌق الغرض المطلوب منها,فلقد كانت للعقٌدة الدٌنٌة أثر كبٌر فى التعبٌر عن 

الوظٌفة فى العمارة فإٌمان المصرى القدٌم بالحٌاة األبدٌة جعله ٌشٌد المنشؤت من مواد ال تقاوم عوامل الزمن كالطوب 

لك ما تبقى من منشؤت دنٌوٌة قلٌل جدا إذا ما قورنت بالمنشؤت الدٌنٌة والمقابر التى اللبن ألنه سٌبقى فٌها لفترة مإقتة لذ

 شٌدوها من الحجر لتكون بها صفة الدوام .

 المعاٌٌر الجمالٌة-2

االحساس بالجمال لٌس مجرد إدراك حسى بل هو إدراك لقٌم أو اكتشاف لداللة جمالٌة فالجمال هو انسجام كل األجزاء 

بحٌث الٌمكن إضافة جزء أو إزالته فهو توافق محكم بٌن جمٌع العناصر .فهناك جمالٌات شكلٌة وهى الناتجة عن عالقات 

ط بٌن مكونات التصمٌم ومابٌن فكرة أو مضمون معٌن ,تعبر القٌم بٌن مكونات الشكل وجمالٌات رمزٌة وهى التى ترب

الجمالٌة فى التصمٌم الداخلى عن الوحدة واإلتزان واالنسجام بٌن األجزاء فى العناصر واتحادها مع التكوٌن البنائى للشكل 

 ( 181بدر ص.) اٌمان  وتتلخص فٌما ٌلى :,وٌوضح التعبٌر الجمالى المعنى الروحى والرمزى فى التصمٌم 

 الوحدة-

إحداث وحدة فى التصمٌم ٌعد من أهم المعاٌٌر الجمالٌة ولقد راعى المصرى القدٌم الربط بٌن العناصر والمفردات فى 

التصمٌم لتحقٌق الوحدة المطلوبة ووجود اتصاال مباشرا بٌن كل العناصر .كما عمل على المزج بٌن خامتٌن أوأكثر بعدة 

 (816) سالى عراقى صلى تناسج وتشابك الخامات لتكوٌن غاٌة فى الروعة .ألوان مختلفة باإلضافة إ

 اإلتزان-

استخدم المصرى القدٌم كل من اإلتزان المحورى والمركزى بشكل كبٌر فى التصمٌمات ذات التكوٌنات الهندسٌة ,إلى 

فة ,باإلضافة إلى الرموز جانب استخدام اإلتزان المستتر والناتج من اإلدراك لمفردات التكوٌن فى عناصر الزخر

 (812) سالى عراقى صوالكتابات الهٌروغلٌفٌة مع مراعاة تناسب ألوان األرضٌة مع ألوان عناصر ومفردات التصمٌم . .

 المقٌاس -

تمٌزت العمارةالمصرٌة القدٌمة بنوعٌن من المقٌاس وهما التعاظمى أو التذكارى وكان ٌستخدم فى المعابد والقصور 

والمقابر وكان الغرض منه اإلحساس بالفخامة والرهبة والعظمة .والمقٌاس اإلنسانى كان ٌستخدم فى المبانى الملكٌة 

 (8)غادةمحمد السٌد صالسكنٌة وهو ٌتناسب مع حجم االنسان .
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 اإلٌقاع -

 تمٌزت أغلب التشكٌالت المعمارٌة باإلٌقاع التكرارى المتماثل والذى ٌنتج من عناصر متشابهة على سطح

مستقٌم ,كذلك استخدمت الخطوط الرأسٌة فى أغلب واجهات المبانى والمداخل وذلك نتٌجة التؤثر بالفكر الدٌنى من خالل 

التوجه إلى السماء لألتصال باآللهة . بظهر اإلٌقاع التنازلى الرأسى فى أهرامات الجٌزة ، وفى تتابع بداٌة مدخل المعبد 

ت الكباش على جانبى ممر الدخول تقود المواكب أثناء االحتفاالت من النهر حتى حتى قدس األقداس أفقٌا  فنجد مجموعا

خروج المدخل ، وفى إٌقاعات مجموعات األعمدة الراسٌة الضخمة بواجهات, وأفقٌة فى المعابد والتى تتكرر على 

 168)على رأفت ، ص مسافات منتظمة .

 النسب -

النسبة الذهبٌة كالنسبة بٌن ارتفاع األهرامات وطول قاعدتها ,باإلضافة إلى قلة لقد اعتمد تشكٌل الكتل بشكل أساسى على 

  نسب الفتحات بالنسبة للمسطحات المصمتة .

 واأللوان   اإلضاءة-

تداخلت البٌئة المصرٌة مع المعتقدات الدٌنٌة فى تشكٌل العناصر المعمارٌة . فقد كانت للشمس المتوهجة تؤثٌر قوى فى 

انها حٌث تم التعبٌر عنها بؤلوان قوٌة . وكان االعتماد الكلى على اإلضاءة الطبٌعٌة النابعة من ضوء الشمس العمارة وألو

داخل المساكن والمعابد المصرٌة القدٌمة . ففى المعابد استخدمت الفتحات العلوٌة الجانبٌة من خالل اختالف مستوٌات 

وأٌضا  من خالل فتحات األبواب ، واستغنى المصرى القدٌم   ( 188،  33على رأفت ص )السقف كما هو الحال فى معبد الكرنك

عن النوافذ والفتحات الخارجٌة ، وأصبحت الحوائط صماء تزخرفها النقوش والكتابات الهٌروغلٌفٌة التى تحكى قصص 

فى بهو األعمدة بٌنما  . وفى داخل المعبد كان الضوء الساطع ٌغمر الفناء ولكنه ٌقل(18ص  جالل الدٌن محمد)وحروب الملوك

قدس األقداس هو أظلم مكان فى المعبد من خالل تدرج فى شدة اإلضاءة من خارج المعبد وحتى الوصول إلٌه بما ٌضفى 

ومرتبط ذلك باالرتفاع التدرٌجى بؤرض المعبد ابتداء من الصرح  (،91سامى رزق ،اخرون ص )رهبة وروعه على هذا المكان

فاض تدرٌجى من سقف المعبد ابتداء من بهو األعمدة حتى قدس األقداس ، مإكدا  بذلك مدى حتى قدس األقداس ،  وانخ

أما فى الكتل فلم ٌستعمل  .محمد حامد()ارتباط الضوء بالنظام المعمارى والدٌنى من خالل التعبٌر لدى المصرى القدٌم

الوقار علٌها وتمٌزت األسطح المستوٌة الملٌئة المصرى القدٌم اللون لتؤكٌدها ولكن أكدت هى نفسها بنفسها إلعطاء طابع 

 (33على رأفت ص)بالزخارف والحروف الهٌروغلٌفٌة الملونة لتإكد االرتفاع ولتمثٌل الرسوخ واالستقرار

 رابعا :دراسة تحلٌلٌة لنموذج من  النماذج المعبرة عن الهوٌة المصرٌة 

 اسم المبنى :ضرٌح سعد زغلول )بٌت األمة(

 1927:1931-القاهرةموقع المبنى :

 المعمارى: مصطفى باشا فهمى

 وصف المبنى 

مترا مربعا تحٌط  به حدٌقة ,ولقد صمم على الطراز المصرى القدٌم فالمبنى عبارة عن  688الضرٌح مبنى على مساحة 

اللوتس كتلة ضخمة وبه تدرج فى اإلرتفاع ومستلهم من تصمٌم صرح المعبد وٌوجد بإحدى الواجهات عمودان زهرة 

 6المنغلقة المكسوة بالرخام والجرانٌت بكامل ارتفاع المبنى . وللضرٌح مدخالن  من الخشب المكسو بالنحاس وارتفاعهما 

أمتار ونصف ,وتغطى حوائط الضرٌح من الخارج والداخل بالرخام والجرانٌت .والساللم مكسوة أٌضا بالرخام وٌحاط 

 الضرٌح بدرابزٌن من النحاس والحدٌد .



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                مجلة العمارة والفنون                                         

   77 

 

 

 

 

 

 

 

لقطات توضح الواجهة الرئٌسٌة والجانبٌة للضرٌح  8صور   

 

 

 

 

 

 

 

ٌوضح القطاع الرأسى للواجهات الرئٌسٌة والجانبٌة 2شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقطات للفراغ الداخلى للضرٌح 9صور
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 تحلٌل التصمٌم

العمارة المصرٌة القدٌمة  صمم المبنى على الطرازالمصرى القدٌم وذلك من خالل المحاكاة الشكلٌة لعناصرومفردات

.واستخدم المصمم الخطوط المستقٌمة الرأسٌة فى تصمٌم الكتلة التشكٌلٌة للمبنى كذلك فى الواجهات الرئٌسٌة والجانبٌة 

وفى األبواب والنوافذ,وفى الداخل اعتمدأٌضا على الخطوط المستقٌمة مما ٌعطى اإلحساس بالقوة والرهبة  وصرامة 

لترابط بٌن الخطوط التصمٌمٌة ووظٌفة المبنى .كما جاء تصمٌم المدفن على غرار تصمٌم الخطوط ,مما ٌإكد ا

 الكتلةالخارجٌة للمبنى وذلك لمحاولة ربط الخطوط التصمٌمٌة للمبنى بالفراغ الداخلى .

 

 

 

 

 

 مدخل معبد حورس بإدفو وتوضح المحاكاة الشكلٌة لضخامة المدخل ومٌله إلى الداخل 10صور

 

 : العناصر المعمارٌةأوال 
 األعمدة-

استخدم المصمم عمود زهرة اللوتس ذات تٌجان المنغلقة وذلك فى 
 الواجهة الرئٌسٌة للمبنى وكانت بارتفاع المبنى بالكامل . 

 

 

 توضح أعمدة زهرة اللوتس فى الواجهة الرئٌسٌة للمبنى 11صورة 

 

 الكرانٌش -
 استخدم المصمم الكرانٌش  فى نهاٌات المبنى ,باإلضافة إلى استخدامها فى الفراغ الداخلى 

 

 

 

 

 تظهر تصمٌم الكرانٌش المستخدمة فى الواجهة الرئٌسٌة والفراغ الداخلى 12صورة  
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 الوحدات الزخرفٌة-

البارز والتى تمثل قرص الشمس المجنح جاءت الزخارف التى تعلو المدخل على شكل مسطح أسفل الكورنٌش من النحت 

 العبارة المصرٌة لحماٌة مداخل المعابد .

 ظهر النحت البارز لقرص الشمس المجنحت 13صورة 

 

 

 الفتحات المعمارٌة-

اتسمت الخطوط التصمٌمٌة للنوافذ الموجودة بالواجهة الجانبٌة بالخطوط الرأسٌة المستقٌمة المتالئمة مع الخطوط 

للكتلة الرئٌسٌة .كما جاءت النوافذ بارتفاع عالى إلى حد ما  مما أعطى االحساس بالسمو والشموخ وتناسب التصمٌمٌة 

ارتفاع النوافذ مع ارتفاع المبنى ,لكى ٌحقق االستفادة بؤكبر قدر من اإلضاءة الطبٌعٌة للزوار.كما فى المعابد القدٌمة كان 

ة إلى النوافذ الموجودة بالجزء العلوى فى المبنى .كما جاءت األبواب  بنفس االعتماد أكثر على اإلضاءة الطبٌعٌة .باإلضاف

 الخطوط التصمٌمٌة للنوافذ.

 

 

والتى تظهر الخطوط الرأسٌة للفتحات المعمارٌة 14صور

 بالواجهة الجانبٌة

 

 

 

 

 
 الفراغ الداخلى  ثانٌا:

 األسقف -

 . جاء تصمٌم األسقف مزخرف بوحدات زخرفٌة بارزة

 تكرارها بانتظام فى شكل شبكة متعامدة .مع 
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 األرضٌات -

 .تكسٌتها بالرخاماتسمت األرضٌات بالبساطة وتم 

 
 

 

 

 

 

 األعمدة-

استخدم المصمم عمود زهرة اللوتس ذات التٌجان المنغلقة المكسوة بالرخام 

 والجرانٌت المتكررة فى الفراغ الداخلى .

 

 

 

 الكرانٌش -

الكرانٌش فى الفراغ الداخلى كالتى استخدمها فى الواجهات الخارجٌة مع تكرار النحت البارز لقرص استخدم المصمم 

 الشمس المجنح.

 ثالثا:القٌم الجمالٌة 

 المقٌاس-

استخدم المصمم المقٌاس الضخم الممٌز للعمارة المصرٌة القدٌمة فى كتلة المبنى والنسب الضخمة لألعمدة مما أعطى 

 والسمووالرهبة .اإلحساس بالشموخ 

 اإلٌقاع-

رار من حٌث عدد النوافذ كذلك فى التك .تلة المبنى من األقل إلى األعلى ظهر اإلٌقاع فى التدرج فى ارتفاعات ك

 اإلضافة إلى الوحدات البارزة المتكررة فى األسقف . واألعمدة، ب

 اللون-

أللوان المعابد واألحجار  وذلك فى الواجهات الرئٌسٌة استخدم األلوان المعبرة عن العمارة المصرٌة القدٌمة والمشابهة 

 والجانبٌة وفى الفراغ الداخلى أٌضا .

 النتائج

التؤكٌد على أن العمارة المصرٌة القدٌمة  تعد مصدرا من مصادر اإلبداع التصمٌمى واإلثراء الفكرى فى التصمٌم -1

 ءم مع التصمٌم المعاصر .الداخلى وذلك من خالل  تحلٌل مفرداتها وإعادة صٌاغتها لتتال

 للمصمم الداخلى دور كبٌر وفعال فى الحفاظ والتعبٌر عن الهوٌة االمصرٌة ومواجهة محاوالت التغرٌب الفكرى .-8

اعتمد المفهوم الفلسفى فى إحٌاء الهوٌة المصرٌة فى أغلب التصمٌمات على المحاكاة الشكلٌة فقط للمفردات والعناصر -3

لمصرٌة القدٌمة دون المعاصرة فى الفكر والتصمٌم ,فالبد من إتخاذ الهوٌة كمصدر ولكن بشكل ا المعمارٌة للعمارة

 معاصر مع إمكانٌة استخدام الفكر التجرٌدى ولٌس المحاكاة بشكل مباشر وصرٌح .

 الداخلى .تنبع أهمٌة الهوٌة المصرٌة القدٌمة من خالل االنعكاس التشكٌلى للقٌم الفكرٌة والثقافٌة فى التصمٌم -1

 .اك الحسى والفكرى للمصمم الداخلىالتعبٌر عن الهوٌة المصرٌة القدٌمة ٌعتمد على اإلدر-8
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 التوصٌات 
 نشر الوعى الفكرى و الثقافى لألفراد للتعرٌف بهوٌتنا القومٌة .-1

 اإلحساس بالهوٌة لدى طالب التصمٌم الداخلى لإلرتقاء بمفهوم التصمٌم . ضرورة تعزٌز-8

 البحثمراجع 

أوال الكتب العلمٌة   

جالل الدٌن محمد تارٌخ حضارات ما قبل التارٌخ وحتى العصر الرومانى فى فن العمارة,الهٌئة المصرٌة العامة  - .1

 .1922للكتاب، القاهرة، 

 جمال حمدان ,شحصٌة مصر دراسة فى عبقرٌة المكان ,دار الهالل   .8

 .1992: تارٌخ الزخرفة،مكتبة الشروق ، القاهرة، سامى رزق سامى ،فاروق صبرى محمد،قدرى محمد أحمد  .3

صالح زٌدان ,عمارة القرن العشرٌن دراسة تحلٌلٌة ,مركز الدراسات التخطٌطٌة والمعمارٌة ,مطابع األهرام التجارٌة  .1

.1993 

على رأفت :ثالثٌة اإلبداع المعمارى)اإلبداع الفنى فى العمارة( ، طبعة أولى، مركز أبحاث انتركونسلت،  .8

 .1992جٌزة،ال

 ثانٌا الرسائل العلمٌة
, قسم التصمٌم الداخلى  إٌمان بدر ,فلسفة التصمٌم الداخلى فى العمارة المعاصرة بٌن المحاكاة واإلبداع ,دكتوراة ,-1

 8332واألثاث, كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان،

العمارة المعاصرة المدنٌة ماجستٌر  أحمد محى الدٌن العنسى ,توظٌف خصائص ومفردات العمارة التراثٌة فى-8

 8311,كلٌةالهندسة,جامعة العلوم والتكنولوجٌا ,الجمهورٌة الٌمنٌة,

دالل ٌسر هللا ,الفلسفة البٌئٌة وأثرها على التصمٌم الداخلى فى المسكن المصرى المعاصر,دكتوراة  , قسم التصمٌم -3

 8313 الداخلى واألثاث, كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان

سالى عراقى ,دراسة تحلٌلٌة فى بناء تصمٌم المقعد فى الحضارة المصرٌة القدٌمة ,ماجستٌر قسم التصمٌم الداخلى -1

 8332واألثاث, كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان،

الستقبال محمـد حـامد ضٌـف هللا, الضوء واللون وأثرهما فى صٌاغة التشكٌل الفراغى للتصمٌم الداخلى لصاالت ا -8

 8332بالفنادق السٌاحٌة ماجستٌر, قسم التصمٌم الداخلى واألثاث, كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان

محمد حسن ,معاٌٌر التفاعل الفنى والتكنولوجى بٌن الهوٌة المصرٌة واالتجاهات المعاصرة فى التصمٌم الداخلى  -6

 8338ون التطبٌقٌة، جامعة حلوان،,دكتوراة, قسم التصمٌم الداخلى واألثاث, كلٌة الفن

وائل محمد كامل السٌد  التصمٌم الداخلى ومعطٌات الطراز المصرى القدٌم للمنشآت السٌاحٌة باألقصر ماجستٌر, قسم  -2

 8332التصمٌم الداخلى واألثاث, كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان,

 

 ثالثا :األبحاث المنشورة والدورٌات
   اغم وتواصلٌة التراث فى النتاج المعمارى الموصلى المعاصر ,نسمة معن ,التن -1

Alrafidain engineering vol 17,No5,October 2009       

هانى خلٌل ,محددات تؤكٌد الهوٌة الثقافٌة العربٌة فى التصمٌم المعمارى منخالل األسلوب البنائى دراسة تحلٌلٌة -8

 8311, 1العدد 19جلة جامعةبابل للعلوم االنسانٌة المجلد ألسلوب المهندسة المعمارٌة زها حدٌد ,م

ٌاسر على معبد,رمزٌة التصمٌم كمإثر ثقافى فى ظل العولمة,المإتمر الدولى الثانى لكلٌة الفنون التطبٌقٌة التصمٌم بٌن -3

 8318اإلبتكارٌة واالستدامة  ,جامعة ةحلوان 

 رابعا :شبكة المعلومات اإللكترونٌة 
http;//www.toureegypt.net Monroe Edgar  “The Columns of Ancient Egypt. ” -1 

2- http;//www.reshfim.org.il/ad/Egypt/building/elements.htm”architectural elements” 




