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المعابد المصريت
اٌّؼجل ٘ ٛث١ذ اإلٌٗٚ ،اٌج١ذ ػٕل ّؼٛة اٌْوق اٌمل٠ ،ُ٠ؼزجو ثٕبء ٙقُ اٌغلهاْ ثلْٚ
فزؾبد ِب ػلا االٔفزبػ ػٍ ٝاٌلافً ،اٌٍ ٝبؽخ ٠زُ ِٓ فالٌٙب كفٛي إٌٛه ٚاٌز٠ٛٙخٚ ،لل ا٘زُ
للِبء اٌّٖو ٓ١٠ثجٕبء اٌّؼبثل اٌز٠ ٟئك ْٚثٙب ٛم ٍُٙٛاٌل١ٕ٠خ رغبٖ اٌؼل٠ل ِٓ اٌٙ٢خ ،اٌز ٟإِٓٛا
ثٙب ٚللٍ٘ٛب.
وبٔذ اٌّؼبثل اٌّٖو٠خ ٔٛػ :ٓ١األٚي ِىوً ٌزىو ُ٠اإلٌٗٚ ،اٌضبِٔ ٟؼبثل ِقٖٖخ
إللبِخ اٌؾفالد اٌغٕبئي٠خ ،وّب أٔٙب وبٔذ ّٔٛمع ِٓ ٓ١اٌجٕبء :األٚي ِجٕٚ ٟاٌضبِٕٔ ٟؾٛد.
رقزٍف ِؼبثل اٌملِبء اٌّٖو ٓ١٠ػٓ ِؼبثل اٌْؼٛة األفو ،ٜثؤْ ٘نٖ اٌّؼبثل ال ٠لفٍٙب
اال اٌٍّٛن ٚهعبي اٌل ٓ٠فمٚ ،ٜال َّ٠ؼ ٌٍْؼت اٌلفٛي اٌٙ١ب أثلا ،اال ف ٟاٛبه اٌفٕبء اٌقبهعٟ
اٌجؼ١ل ،وّب رزّ١ي اٌّؼبثل ثؤٔٙب ٌُ رىٓ ِقٖٖخ إللبِخ اٌْؼبئو اٌل١ٕ٠خ اٌغّبػ١خ.
ٕ٠طٍك رّٖ ُ١اٌّؼبثل اٌّٖو٠خ ِٓ ِفب٘ ُ١ك١ٕ٠خ رؼزّل ػٍ ٝاٌوِي٠خٚ ،إٌّٙلً
اٌّؼّبه٠ ٞؾمك ٘نٖ اٌوِي٠خ ِٓ فالي رىٕ٠ٛبد اٌّؼجلِٚ ،ب رؾز ِٓ ٞٛػٕبٕو ِؼّبه٠خ
ِقزٍفخِٚ ،ب وبْ ٠فو ٗٙهعبي اٌل ِٓ ٓ٠ثؤبِظ ِؾلكٌ ،ؼٕبٕو رى ٓ٠ٛاٌّؼجل اٌّطٍٛة
رّٖ.ّٗ١
ٚاٌوِي٠خ ٘ ٟاٌز ٟرؾلك اٌزىٕ٠ٛبد ٚاألّىبي ٚاٌىزً اٌلافٍ١خ ٌٍّؼجلٚ ،رور١جٙب ٌٍقلِخ
اٌل١ٕ٠خٚ ،وً ٚؽلح ِٓ اٌٛؽلاد اٌّؼّبه٠خ ٌٙب ٚظ١فخ ٚغوٗ ،فٕغل كافً اٌّؼجل اٌزقٖٔ
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اٌٛظ١فٌ ٟىً ٚؽلح ِؼّبه٠خٚ ،ثْىً ال ٠ئصو ػٍ ٝاٌىزً اٌّؼّبه٠خ األفوٚ ،ٜػٌٍٍٛٙ ٝخ
ٚؽ٠ٛ١خ اٌ ؾووخ كافً اٌّؼجلٌٍّ .ؼبثل اٌّٖو٠خ رقطِٛ ٜ١ؽل ال ٠قزٍف اال ف ٟثؼ٘ اٌغي٠ئبد
ٚاٌيفبهف٠ ،زغَل ِقط ٜاٌّؼجل اٌّٖو ٞفٛ ٟو٠ك اٌّؼجل اٌن٠ ٞئك ٞاٌ٠ٚ ،ٗ١ؾف ٘نا
اٌطو٠ك ِٓ عبٔجٕ ٗ١ف ِٓ اٌزّبص ً١ػٍّ ٝىً أث ٛاٌٛٙي ،اٌ ٝأْ  ًٖ٠اٌّلفً اٌوئ ،َٟ١اٌنٞ
٠زى ِٓ ْٛثٛاثخ ِورفؼخ ٠ؾ  ٜ١ثٙب ثوعبْ ػبٌ١بْ ،أل ُ١أِبَ وً ثوط ٍَِخ أ ٚرّضبي ٌٍٍّه،
٠ٚزًٖ اٌّلفً ِجبّوح ثفٕبء كافٍِ ٟؾب ِٓ ٛعٙبرٗ اٌضالصخ ثؤهٚلخ َِمٛفخ ،رؾًّ ٍمٛفٙب
أػّلح ماد ر١غبْ ِيفوفخ ثيفبهف ٔجبر١خ ،رّضً ِؼظُ اٌجٕبد اٌّؼوٚفخ ثّٖوِّ ،ب ٚ٠فٟ
ػٍٙ١ب ِٕظوا ٛج١ؼ١ب فالثب.
رزى ْٛاٌّؼب ثل اٌّٖو٠خ ثْىً ػبَ ِٓ ػلح لبػبد ِززبٌ١خٚ ،اهرفبع ٍمٛف ٘نٖ اٌمبػبد
٠زٕبلٔ رله٠غ١ب وٍّب أٚغٍٕب كافً اٌّؼجلٌٚ ،زؾم١ك ٘نٖ اٌغب٠خ ٌغؤٚا اٌ ٝهفغ األهٗ ٚثْىً
٠زٕبٍت ٛوكا ِغ فف٘ اٌَمٛف .اْ ٘نا األٍٍٛة ِٓ ّؤٔٗ أْ ٠غؼً اٌٛٚء ف ٟاٌؾغواد
اٌلافٍ١خ فبفزب ٙٚؼ١فبِّ ،ب ٠ؾمك هغجز ُٙف ٟاٙفبء ع ِٓ ٛاٌو٘جخ ٚاٌقْٛع ف ٟكافً اٌّؼجل.
أِب اإلٔبهح فىبٔذ رزُ ػجو اٌفبهق اٌؾبًٕ ثٍ ٓ١مف اٌمبػخ اٌلافٍ١خ ٍٚمف األهٚلخ ،أِب
ثبٌَٕجخ إلٔبهح اٌٖبٌخ اٌوئ١َ١خ ،فززُ ِٓ فالي اٌفبهق اٌؾبًٕ ث ٓ١أػّلح اٌٖبٌخ اٌٍٛطٝ
ٚاألػّلح اٌغبٔج١خ.
رؤفن اٌّؼبثل اٌّ ٖو٠خ ّىال ِزطبٚال٠ ،زّؾٛه اٌّلفً ِغ اٌمَُ اٌّملً ،اٌنُٚ٠ ٞ
ِووت اٌٌّْ اٌن ٞرَىٓ ف ٗ١هٚػ اإلٌٗ ،وّب ٠زّ١ي اٌّؼجل اٌّٖو ٞثٛعٛك ٕبٌخ األػّلح اٌزٟ
رؼزجو لٍت اٌّؼجلٌٚ ،زَم١ف ٘نٖ اٌٖبٌخ رُ اٍزقلاَ أٍٍٛة ِؼّبه٠ ٞلي ػٍ ٝاٌللخ ف ٟاإلْٔبء،
ِٚؼوفخ ٚاػ١خ ثى١ف١خ رَم١ف اٌَّبؽبد اٌىج١وحٚ ،مٌه ثبلبِخ اٌؼٕبٕو اٌوأٍ١خ وبٍِخ ،صُ رٙٛغ
اٌؼٕبٕو األ فم١خ ٟ٘ٚ ،األػزبة اٌزٙٛ٠ ٟغ ػٍٙ١ب ِمطغ اٌَمفٚ ،لل اٍزؼًّ اٌؼزت اٌٛاؽل
اٌّى ِٓ ْٛلطؼز ٓ١ؽغور ٓ١ثلال ِٓ لطؼخ ٚاؽلحٕ٘ٚ ،ب رزغٍ ٝللهح اٌّؼّبه اٌّٖو ،ٞفمل
اٍزؼًّ اٌؼزت اٌّئٌف ِٓ لطؼز ،ٓ١ؽز٠ ٝزالف ٝأ١ٙبه اٌّجٕ ٝوٍ١ب ف ٟؽبي و ْٛاٌؼزت ِئٌفخ
ِٓ لطؼخ ٚاؽلح.
ٍٚمف اٌٖبٌخ ال ٠ى ْٛثَّزٚ ٜٛاؽل ،ثً ٔغل أْ اٌغبٔت األِ ٍٜٚورفغ ػٓ َِزٜٛ
اٌغبٔج ٓ١ا٢فو٠ٚ ،ٓ٠مغ ٘نا اٌغبٔت اٌّورفغ فٛق اٌّّواد اٌضالس اٌٍٛطٌ ،ٝنٌه ٔوٕ ٜفٟ
األػّلح ف ٟاٌٚ ،ٍٜٛاٌٛالؼِ ٓ١جبّوح ػٍ ٝعبٔج ٟاٌّؾٛه ٠زّ١ياْ ثبٌطواى ٚثبالهرفبع ػٓ ثم١خ
األػّلحٚ ،مٌه ٔبرظ ػٓ غب٠خ  ٟ٘ٚأْ ٠ؾٖو ٘ناْ اٌٖفبْ ثّٕٙ١ب اٌّّو أ ٚاٌلٍ٘١ي اٌوئ،َٟ١
وّب ٠ؾٖو وً ِّٕٙب ف ٟاٌغبٔج ،ٓ١فّ١ب ثٚ ٕٗ١ث ٓ١أٚي ٕف ِٓ األػّلح اٌٖغو ٜكٍ٘١ي آفو،
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ف١ى ْٛثنٌه ِغّٛع اٌل٘بٌ١ي اٌوئ١َ١خ اٌز٠ ٟورفغ ٍمفٙب صالصخ ،ػٍ ٝأْ َ٠زغً فوق االهرفبع ثٓ١
األػّلح اٌىجوٚ ٜاٌٖغو ،ٜثؼًّ وزف فٛق وً ػّٛك ِٓ األػّلح اٌٖغو ٜف ٟوً ِٓ
اٌٖف ٓ١اٌّغبٚهٌ ٓ٠ألػّلح اٌىجوٚ ،ٜػٍ ٝأْ ٠زُ اّغبي وً َِبفخ ث ٓ١وزف ٓ١ثفزؾخ ِمَّخ
رمَّ١ب هأٍ١ب ثٛاٍطخ أٚربك ِٕؾٛرخ ،فززقًٍ أّؼخ اٌٌّْ ٚاٌٛٚء ٘نٖ اٌفزؾبد ِزَبلطخ ػٍٝ
عٛأت األػّلح اٌْبِقخ إٌّمّٛخ ٚإٌٍّ١خ ثبألٌٛاْ اٌيا٘١خِّ ،ب ٠ؼطٌ ٟلافً اٌّجِٕٕ ٝظوا
عّ١ال ٠زَُ ثبٌ١ٙجخ ٚاٌغالي.
ٚػٍّ٠ ٗ١ىٓ اٌمٛي ثؤْ ثٕبء اٌّؼبثل اٌّٖو٠خ اٌن٠ ٞزَُ ثبٌٚقبِخ ٚاٌؼظّخ ،اٌّمؤٚزٓ١
ثبٌغّبي ٚاالَٔغبَِ ،غ ؽَٓ اٍزؼّبي ِٛاك اٌجٕبء٠ ،لي ػٍِ ٝؼوفخ ٚاػ١خ ثؼٍُ إٌٙلٍخ
اٌّؼّبه٠خ ٚؽَبة اٌٚغِٚ ٛٛمبِٚخ األعَبَٚ ،فبٕخ أْ ِؼبثلُ٘ وبٔذ ػٍّٛٔ ٝمع ٓ١وّب
موؤبّٛٔ ،مط ِجٕ ٟػٍٍ ٝطؼ األهٗ ّٛٔٚمط ِٕؾٛد ثبٌٖقو األٌُٕ .ؼً كهاٍخ ثؼ٘
اٌّؼبثل اٌّٖو٠خ ِٓ إٌّٛمع ٓ١اٌّنوٛهٍٔ ،ٓ٠م ٟثؼ٘ اٌٛٚء ػٍِ ٝل ٜرملِ ُٙف٘ ٟنا
اٌّغبي ِغ أٔ ُٙؽبفظٛا ػٍ ٝاٌزقط ٜ١اٌزمٍ١ل ٞف ٟإٌّٛمع ٓ١اٌّنوٛه.ٓ٠
ٚػبكح ثٕبء اٌّؼبثل فِٖ ٟو للّ٠خٚ ،هثّب وبْ مٌه لجً األٌف اٌضبٌش لجً اٌّ١الكٌٚ ،ىٓ
ٌُ ٠جك ٌٕب ِٕٙب ِب ٠لي ػٍٙ١ب َ٠ٚبػل ػٍ ٝكهاٍزٙب ،وّب أْ ِؼبثل اٌلٌٚخ اٌٍٛطٚ ٝاٌؾل٠ضخ لل
ٔبٌذ اٌىض١و ِٓ اٌْٙوح اٌؼبٌّ١خٚ ،فبٕخ ِؼجل ِٕزٛؽزت ف ٟاٌل٠و اٌجؾبه ِٓ ٞاٌلٌٚخ اٌٍٛط،ٝ
ثَجت ّىٍٗ ٚأٍٍٛة رِّٖٚ ،ّٗ١ؼجل اٌىؤه ٚآِ ْٛف ٟاأللٖو ثَجت ٙقبِخ ٚػظّخ وً
ِّٕٙب ِٚؼجل هَِ ٌ١اٌضبٔ ٟإٌّؾٛد ف ٟأثٍٕ ٛجً ،اٌن٠ ٞؼزجو آ٠خ ف ٟفٓ إٌؾذ اٌّؼّبه. ٞ

معبد منتوحتب
ثٕبٖ اٌٍّه ِٕزٛؽزت ِٓ اٌؼبئٍخ اٌؾبك٠خ ػْوح ِٓ اٌلٌٚخ اٌٍٛط ،ٝؽٛاٌ /2000/ ٟلجً
اٌّ١الك ،فِٕ ٟطمخ اٌلٌٚخ اٌٍٛط٠ٚ ،ٝىزَت اٌجٕبء أّ٘١خ فبٕخ ثَجت أٍٍٛة رّٖ ّٗ١اٌغل٠ل
آٔنان ٚ ،اٌنٛ ُٚ٠ ٞبثم٠ ٓ١ؾًّ اٌضبِّٕٔٙ ٟب ٘وَ ثبألػٍٚ ٝوؤٔٗ ثنٌه ٍ٠ج ٟاٌٛظ١فز ٓ١اٌّؼجل
ٚاٌمجو ثؤْ ٚاؽل.
ثٕبء اٌّؼجل رُ فِ ٟمطغ علاه ٕقو ٞوج١وٚ ،ف ٟثٕبء اٌّؼجل اٍزؼٍّذ األػّلح ٌزؾًّ
األهٚلخ اٌز ٟرٍزف ؽٛي اٌّؼجل فٛ ٟبثم ،ٓ١ألٚي ِوح ف ٟاٌؼّبهح اٌّٖو٠خ ِٓٚ ،صُ أزمً اٌٝ
اٌؼّبهح اٌوِٚبٔ١خ ثؼل ػلح لو .ْٚإٔجؼ ٘نا اٌّؼجل ِضبال أٚ٠ب ٌّؼجل صبٔ ٟثٕزٗ اٌٍّىخ ؽزْجَٛد
ِٓ اٌؼبئٍخ اٌضبِٕخ ػْوح ف ٟاٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ.
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معبد رمسيس في أبو سنبل
ثٕ ٝاٌٍّه هَِ ٌ١اٌضبٔ ،ٟأػظُ ٍِٛن اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ فِٖ ٟو ،ف ٟثالك إٌٛثخ ِؼجلٓ٠
ف ٟأثٍٕ ٛجًِ ،ؼجل ٠ؼوف ثبٍّٗ ٚاٌضبٌٔ ٟيٚعزٗ ٔفوربهٚ ،ٞوال اٌّؼجلٔ ٓ٠ؾزب ف ٟاٌٖقو
األُِٕ ،ؼجل هَِ ٌ١وبْ ِقٖٖب ٌضالصخ ِٓ اٌٙ٢خ :آِٚ ْٛهع ٚثزبػ ،ثّٕ١ب ِؼجل ىٚعزٗ وبْ
ِقٖٖب ٌإلٌٙخ فبرٛه.
٠زملَ ِلفً ِؼجل هَِ ،ٌ١أهثؼخ رّبص ً١رّضً اٌٍّه هَِ ٌ١اٌضبٔ ٟفٙٚ ٟؼ١خ اٌغًٍٛ
ٚاٌٍجبً اٌٍّى ٟاٌىبًِ٠ٚ ،جٍغ اهرفبع اٌزّضبي اٌٛاؽل ؽٛاٌ٠ .َ /20/ ٟزغٗ اٌّلفً ٔبؽ١خ اٌْوق
٠ٚئك ٞإٌ ٝبٌخ وج١وحٚ ،فٙ١ب ٕفبْ ِٓ األػّلح ػٍّ ٝىً رّبص ً١ف ٟوً ٕف أهثؼخ رّبص،ً١
رّضً اٌٍّه هَِ٠ ٛ٘ٚ ٌ١ؾًّ ّؼبه اإلٌٗ أٚى٠و٠ٚ ،ٌ٠جٍغ اهرفبع اٌزّضبي اٌٛاؽل  /10/أِزبه.
ٚرئك٘ ٞنٖ اٌٖبٌخ إٌ ٝبٌخ إٔغو٠ ،ؾًّ ٍمفٙب أهثؼخ أػّلح ِوثؼخ اٌّمطغِٕٙٚ ،ب ٠زُ
اٌلفٛي إٌ ٝبٌخ ٕغ١وح رفًٖ ث ٓ١اٌمَُ اٌّملً ٚاٌٖبٌخ اٌٍٛطٚ ،ٝػٍ ٝاٌغٛأت ٛ٠عل
صّبٔ١خ ٕبالد ماد ٚظبئف ك١ٕ٠خ ِقزٍفخ.
ٚرؼزجو علهاْ اٌٛاعٙخ ِغ اٌغلهاْ اٌلافٍ١خ ٌٍّؼجل آ٠خ ف ٟفٓ إٌمِ اٌّؼّبه ،ٞألٔٙب
رَغً ثوِٛى ٘١وٚغٍ١ف١خ اٌىض١و ِٓ اٌٛلبئغ ِٓ ؽ١بح ٚربه٠ـ اٌٍّه هَِ ٌ١اٌضبٔ.ٟ
ٚال ٠قزٍف ِؼجل ىٚعخ هَِٔ ٌ١فوربه ٞػٓ ِؼجل هَِ ٌ١اٌضبٔ ٍٜٛ ،ٟأْ اٌّلفً
فِ ٟؼجل ٔفوربه٠ ٞزملِٗ ٍزخ رّبص ، ً١رّضً اٌٍّىخ ٔفوربهٚ ٞاإلٌٙخ فبرٛه ٛ٘ٚ ،ال ٠مً أّ٘١خ
ٚعّبال ػٓ ِؼجل هَِٔ ٌ١فَٗ.

العمارة المدنيت المصريت
اْ اٌؼّبهح اٌّلٔ١خ ٘ ٟف ٟاٌّف َٛٙاٌٛاٍغ ،وً أٔٛاع األثٕ١خ ِب ػلا األثٕ١خ اٌل١ٕ٠خ
ٚاٌغٕبئي٠خٌٚ ،ىٓ ف ٟاٌؼّبهح اٌّٖو٠خ ّ٠ىٓ اػزجبه اٌؼّبهح اٌّلٔ١خ ٘ ٟػّبهح اٌجٛ١د
ٚاٌمٖٛه فم ،ٜألْ إٌّْآد اٌؼبِخ غ١و اٌل١ٕ٠خ وبٔذ لٍٍ١خ علا أِ ٚؼلِٚخ .ؽزّ٠ ٝىٓ اٌمٛي
ثؤْ اٌؼّبهح اٌّلٔ١خ ِٓ ثٛ١د ٚلٖٛه ٌُ ،رؾزً أ٠خ أّ٘١خ ثبٌَٕجخ ٌإلَٔبْ اٌّٖو ِٓ ٞأ٠خ
ٛجمخ وبْ ،ألْ ٛج١ؼخ اٌزفى١و اٌلٚ ٟٕ٠اإلّ٠بْ ثبٌقٍٛك ،عؼٍز ُٙال ٙ٠زّ ْٛف ٟثٕبء اٌجٛ١د أٚ
اٌمٖٛه ثْىً ع١ل ،اٙبفخ اٌ ٝأْ اٌّٛاك اٌَّزؼٍّخ ف ٟاألثٕ١خ اٌّلٔ١خ وبٔذ ِٓ اٌزواة
ٚاٌقْتٚ ،فبٕخ ف ٟػٙل اٌلٌٚخ اٌملّ٠خِ ،غ ٚعٛك ثؼ٘ اٌؾبالد إٌبكهح اٌز ٟاٍزؼًّ فٙ١ب
اٌؾغو ف ٟاٌجٕبء أ ٚف ٟثؼ٘ ػٕبٕو اٌّجٕٚ ٝمٌه ِٓ ػٙل اٌلٌٚخ اٌٍٛطٚ ٝاٌؾل٠ضخ.
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اْ ث١ذ اإلَٔبْ اٌّٖو ،ٞث١ذ ػبك٠ ٞغٍت ػٍٛ ٗ١بثغ اٌجَبٛخ ،ام ٠زؤٌف ِٓ ٍبؽخ
كافٍ١خ رٍزف ؽٌٙٛب اٌغوف ٚاٌٖبالد ،اٌز ٟرى ْٛػبكح ِجٕ١خ ِٓ اٌٍجٓ ٚاٌؾغبهحٚ ،رغطٙ١ب
ٍم ٛف َِز٠ٛخ ،رَزٕل ػٍ ٝؽٛاًِ هأٍ١خ ػٍّ ٝىً أػّلح ٚهوبئيِّ ،ىٓ أْ رى ِٓ ْٛاٌقْت
ػٍ ٝلبػلح ؽغو٠خٚ ،ال ٛ٠عل فزؾبد ف ٟاٌج١ذ ٌَجج:ٓ١
 األٚي :ؽت اإلَٔبْ اٌْولٌ ٟفًٖ ث١زٗ ػٓ اٌ ٍٜٛاٌقبهع.ٟ اٌضبٔٛ :ٟج١ؼخ إٌّبؿ اٌؾبه ٚإٌٛه اٌلائُ ف ٟأغٍت ّٛٙه إٌَخ ف ٟاٌٖ١فِّ ،ب٠غؼً إٌٛه ٚاٌٛٙاء ِٓ فالي اٌَبؽخ اٌلافٍ١خ وبفٌ ٟز٠ٛٙخ ٚأبهح اٌج١ذ.
ال رقزٍف اٌمٖٛه ٚاٌجٛ١د اٌٚقّخ ػٓ اٌجٛ١د اٌؼبك٠خ فّٟ ٟء ٍٜٛ ،أٔٙب ماد ألَبَ
ِزؼلكح ٚر ُٚػلكا وج١وا ِٓ اٌغوف ٚاٌمبػبدّ٠ٚ ،ىٓ أْ رىٛ ِٓ ْٛبثك أٛ ٚبثم ،ٓ١وّب أْ
اٌغلهاْ اٌقبهع١خ رّزبى ثبٌٚقبِخ ٚوؤٔٙب األٍٛاه إٌّ١ؼخ ثَجت فٍ٘ٛب ِٓ اٌفزؾبد .ف ٟثؼ٘
اٌؾبالد ٠ىٌٍّ ْٛجٕ ٝأوضو ِٓ ِلفًٚ ،ال رزم١ل اٌٛؽلاد اٌلافٍ١خ ٌٍّجٕ ٝثبٌزٕبظو أ ٚاٌّؾٛه٠خ،
اٙبفخ اٌ ٝأٔٙب ر ُٚأوضو ِٓ ٍبؽخ ٚؽل٠مخ كافٍ١خ ِغ ثووخ ِبء رٍطف اٌغ ٛاٌلافٌٍٍّ ٟجٕ.ٝ
ِٚغ مٌه فؤؽل لٖٛه اٌٍّه أفٕبر ْٛف ٟرً اٌؼّبهٔخ٠ ،زّؾٛه ف ٗ١اٌّلفً ِغ لبػخ
اٌؼوُ ،وّب أْ اٌزٕبظو ١َ٠طو ػٍ ٝاٌىض١و ِٓ ألَبِٗ٘ ُٚ٠ٚ ،نا اٌمٖو اٌّجبٔ ٟاٌّقٖٖخ
ٌإللبِخ ٚاالٍزمجبيِ ،غ اٌَبؽبد اٌلافٍ١خ ٚاٌؾلائك ٚثووخ اٌّبء ،اٙبفخ اٌ ٝثؼ٘ اٌّجبٔ ٟماد
اٌٛظ١فخ اٌل١ٕ٠خ.
ِغ أْ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌّلْ اٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ اٌز ٟاّزٙود ف ٟاٌزبه٠ـ ،اال أْ ثمب٠ب
اٌّلْ اٌملّ٠خ ىاٌذ وٍ١ب أ ٚعيئ١بِّ ،ب ال َ٠بػل ػٍ ٝكهاٍزٙب ثْىً ػٍّ ٟكل١ك .رؼزجو ثمب٠ب
ِلٕ٠خ أفذ أر ْٛف ٟرً اٌؼّبهٔخ ِٓ ػٙل اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخِ ،غ ثمب٠ب ِلٕ٠خ اٌال٘ ِٓ ْٛػٙل اٌلٌٚخ
اٌٍٛط ٟ٘ ،ٝاٌّٖله اٌٛؽ١ل ٌّؼٍِٛبرٕب ػٓ اٌؼّبهح اٌّلٔ١خ فِٖ ٟو اٌملّ٠خ ،فجمب٠ب ِلٕ٠خ
اٌال٘ ْٛرئول ٚعٛك ٔبؽ١زّ ٓ١ول١خ ٚغوث١خ٠ ،فًٖ ثّٕٙ١ب ٍٛه ٙقُ ،فبٌٕبؽ١خ اٌغوث١خ ٟ٘
األٕغو ٚوبٔذ ِيكؽّخ ثَّبوٓ ٕغ١وح ٌٍؼّبي ،أِب إٌبؽ١خ اٌْول١خ فز ُٚثٛ١د األػ١بْ ِغ
اٌّووي.
 ِٓٚفالي كهاٍخ اٌجمب٠ب اٌّؼّبه٠خ اٌّلٔ١خِٕ ،ن أللَ اٌؼٖٛه ٚؽز ٝأٚافو اٌلٌٚخ
اٌؾل٠ضخ٠ ،زجٌٕ ٓ١ب أْ اٌّٖو ٓ١٠اٌملِبء ُ٘ أٚي ِٓ ٙٚغ أٌٍ إٌظو٠بد األ ٌٝٚف ٟرُّٖ١
اٌَّىٓ ٚاٌّلٕ٠خ ،ؽ١ش اِزبىد َِبوٕ ُٙثبٌزّبصً ٚاٌغّغ اٌّزوآٚ ،ف ٟثؼ٘ اٌؾبالد
ثبٌّؾٛه٠خ ٚاٌزٕبظوِ ،غ اٌلهاٍخ اٌزبِخ ٌىً ٚؽلح ِؼّبه٠خ ِٓ اٌَّىٓ .وّب ٔو ٜرؾم١ك
5

اٌّووي٠خ ف ٟثٕبء اٌّلْ ،ثؾ١ش رزغّغ اٌَّبوٓ فِ ٟغّٛػبد رْزون ف ٟاالٍزفبكح ِٓ اٌّوافك
اٌؼبِخ ِٓ رِّٚ ٓ٠ٛبء ٚغ١وٖ.
التسقيف في العمارة المصريت
رٕٛػذ أساليب التسقيف في العمارة المصريت٘ٚ ،نا اٌزٕٛع ٠ؼٛك ٌؼلح أٍجبة أّ٘ٙب:
ٛ -1ج١ؼخ إٌّبؿ ٚرٕٛع ِٕبٛمٗ فٚ ٟاك ٞإٌّّ ِٓ ،ً١بي ِؼزلي اٌ ٝعٕٛة ؽبه.
 -2رؤص١و ٔٛػ١خ ِٛاك اٌجٕبء اٌَّزؼٍّخ ف ٟاٌزَم١ف.
ٛٔ -3ع اٌجٕبء ِٚل ٜارَبػٗ.
 -4االٍزفبكح ِٓ األٍمف اٌَّز٠ٛخ ف ٟاٌّغبالد اٌل١ٕ٠خ.
فبٌَمٛف اٌز ٟرغط ٟاٌغوف ٚاٌمبػبد اٌٛاٍؼخ ،وبٔذ ػجبهح ػٓ ثالٛبد ؽغو٠خ ،رَزٕل
ػٍ ٝأػزبة رورىي ثلٚه٘ب ػٍ ٝاٌغلهاْ ٚاألػّلح٠ٚ ،ى ْٛاٌوٚاق األِ ٍٜٚورفؼب لٍ١ال ػٓ
األهٚلخ اٌغبٔج١خ إلؽلاس فبهق ٠لفً ِٓ فالٌٗ إٌٛه ٚاٌٛٙاء.
أِب ثبٌَٕج خ ٌٍَّبؽبد اٌٖغ١وح ،وبٔذ رغط ٝثمطغ ؽغو٠خ ِٕزظّخ اٌْىً رَزٕل ػٍٝ
اٌغلهاْ اٌقبهع١خ ٌٍغوفخ٘ٚ ،نٖ اٌَمٛف َِز٠ٛخ ؽ١ش رٕله األِطبهٚ ،أٍمف اٌّؼبثل رَزقلَ
إللبِخ اٌؾفالد اٌغٕبئي٠خ ٚاٌل١ٕ٠خ .أِب ثبٌَٕجخ ألٍمف إٌّبىي ،فىبٔذ رَزقلَ وّغٌٍ
ألٕؾبة اٌَّىٓ ف١ٌ ٟبٌ ٟاٌٖ١ف اٌؾبيٚ ،أؽ١بٔب إللبِخ ؽفالد عٕبئي٠خ.
أِب ف ٟإٌّبٛك اٌز ٟرزؼوٗ ٌألِطبه ،فمل اٍزقلِٛا األٍمف اٌّبئٍخ ثبرغبٖ ٚاؽل ٚاٌّبئٍخ
ثبرغب٘٘ٚ ،ٓ١نٖ األٍمف رٕفن ثٙٛغ اٌجالٛبد اٌؾغو٠خ ،ػٍ ٝعلاه أوضو اهرفبػب ِٓ اٌغلاه
اٌّمبثً ،أِب ثبٌَٕجخ ٌألٍمف اٌّبئٍخ ثبرغب٘ ،ٓ١فززُ ثٙٛغ اٌجالٛبد اٌؾغو٠خ ثْىً ِبئً
ثبرغب٘ ٓ١ػٍ ٝاٌغلاه ٓ٠اٌّزمبثٍٚ ،ٓ١رٍزم ٟهإ ًٚاٌجالٛبد ف ٟاألػٍ ٝثؾ١ش رْىً ٍمفب
ِٕؾٕ ٟػٍّ ٝىً عّبٌ.ْٛ
ٚلل اٍزقلَ اٌّٖو ْٛ٠ف ٟثؼ٘ اٌؾبالد األٍمف إٌّفنح ػٍّ ٝىً لج٘ٚ ،ٛنٖ األٍمف رٕفن
ثٛاٍطخ ثوٚى اٌّلاِ١ه  ،أ ٚثٛاٍطخ ِب ْ٠جٗ اٌمجٚ ،ٛلج٘ ٛنٖ األٍمف ِٓ ؽ١ش اإلْٔبء ال ٠ؼزجو
لجٛا ؽم١م١ب ،وّب ٘ ٛاٌؾبي ف ٟاأللج١خ إٌّْؤح ثٛاٍطخ اٌموِ١ل.
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األعمدة المصريت
األػّلح ِٓ أُ٘ اٌؼٕبٕو اإلْٔبئ١خ ٚاٌيفوف١خ ف ٟاٌؼّبهح اٌّٖو٠خ ،اٌز ٟاٍزؼٍّذ ِٕن
ػٙل اٌلٌٚخ اٌملّ٠خٚ ،إٔجؾذ ف ٟاٌلٌٚخ اٌٍٛطٚ ٝاٌؾل٠ضخ اٌؼٕٖو األٍبٍ ٟف ٟاٌّجبٔ،ٟ
فبٕخ اٌل١ٕ٠خ ِٕٙب٠ٚ ،جلأ ظٛٙه األػّلح ف ٟاٌلٌٚخ اٌملّ٠خ وؾٛاًِ هأٍ١خ ٌألٍمفٌٚ ،ىٓ ػٍٝ
ّىً أػّلح ِوثؼخ ٘ ٟأّجٗ ثبٌووبئي ِٕٙب ثبألػّلح ،ألٔٙب رفزمو اٌ ٝاٌزبط ٚغ١وٖ ِٓ اٌؼٕبٕو
اٌّْىٍخ ٌٍؼّٛك.
ٌٚىٓ األػّلح فٛ ٟو٠ك رطٛه٘ب رجلي فٙ١ب ػلك األٙالع ِٓ أهثؼخ اٌ ٝصّبٔ١خ ِٓٚ ،صُ
اٌٍ ٝذ ػْو ٍٙؼبٚ ،ثؼل٘ب ثلأ ظٛٙه األػّلح ثْىٍٙب اٌّزىبًِ ألٚي ِوح فِ ٟغّٛػخ ِجبٟٔ
عٍٛوٚ .رظٙو ف٘ ٟنٖ اٌّجبٔ ٟاألػّلح األٍطٛأ١خ اٌز ٟرؾٍ ٟاٌَّبه ٞاٌْبل١ٌٛخ أثلأٙب ،وّب
٠ؼٍ٘ٛب ثالٛخ ِوثؼخ اٌْىً وزبط ٌٍؼّٛك.
٠ ٌُٚزٛلف رطٛه األػّلح ف ٟاٌؼّبهح اٌّٖو٠خ ػٕل ؽل ِؼ ،ٓ١فّٓ فالي ربه٠ـ اٌؼّبهح
اٌط ً٠ٛفٚ ٟاك ٞإٌٔ ،ً١و ٜأْ األػّلح رطٛهد ِٓ وً اٌغٛأت ،فٕغل أٔٙب وبٔذ ثل ْٚلبػلح
ف ٟاٌجلا٠خ ،إٔجؼ ٌٙب لبػلح كائو٠خ ِفٍطؾخ ثؾ١ش ٠زٛىع صمً اٌؼًّ ثْىً ع١ل ِٓٚ ،صُ إٔجؼ
اٌجلْ ٠زى ِٓ ْٛػلح ألَبَ أٍطٛأ١خ ،اٙبفخ اٌٚ ٝعٛك اٌَّبه ٞاٌْبل١ٌٛخ ف ٟثلْ اٌؼّٛك ،أِب
اٌزبط فمل أصود اٌطج١ؼخ فٚ ٟاك ٞإٌ ً١ف ٟمٚق اٌّؼّبه اٌّٖو ٞاٌمل ،ُ٠فٕؾذ اٌزبط ػٍّ ٝىً
ى٘وح اٌٍٛرٌ اٌّملٍخٚ ،اٌزبط ػٍّ ٝىً ٍؼف إٌق ،ً١رٍه اٌْغوح اٌق١وح ،وّب أْ ربط ٔجزخ
اٌجوك ٜاؽزً ؽ١يا وج١وا ِٓ األّ٘١خٌّ ،ب ٌٙنٖ إٌجزخ ِٓ أّ٘١خ ف ٟاٌؾ١بح اٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ.
 ٌُٚرىٓ اٌزؤص١واد اٌل١ٕ٠خ ثؼ١لح ػٓ رطٛه األػّلح ،فمل ظٙو اٌزبط اٌّؼوٚف ثبٍُ ربط
اإلٌٙخ ف برٛهٚ ،ف ٟػٙل اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ ظٙو اٌزبط اٌّووت  ٛ٘ٚأعًّ ٚأػظُ ِب اثزىورٗ
اٌؼجمو٠خ اٌّؼّبه٠خ اٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ ف ٟرطٛه األػّلح.
ٚاٍزؼٍّذ األػّلح وؾٛاًِ هأٍ١خ ،رَزٕل ػٍٙ١ب أػزبة اٌَمف أفم١ب ٚثْىً ِزوآ
ِٚزواث٠ ٜؼط ٟاٌَمف اٌمٛح ٚاٌّزبٔخ ٛ٘ٚ ،رؼج١و ػٓ ٛو٠مخ رفى١و اٌّؼّبه اٌّٖو ٞاٌمل،ُ٠
ٚثٕفٌ اٌٛلذ رئول ِل ٜاٍزغبثزٗ ٚأَغبِٗ ِغ ٛج١ؼخ اٌّٛاك اٌّزٛفوح ٌٗ.
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 نماذج األعمدة المصريت: -1ػّٛك ى٘وح اٌٍٛرٌ :رزّضً ف ٟربعٗ ى٘وح اٌٍٛرٌ٠ٚ ،زى ْٛاٌزبط ِٓ ؽيِخ
ِىٔٛخ ِٓ أهثغ أٚهاق أٍ ٚذ أٚهاق ِوثٛٛخ ثؼٙٚب ثجؼ٘ ثوثبِ ٛىِٓ ْٛ
فَّخ ّوائ٠ٚ ،ٜلفً ف ٟاٌؾيِخ ث ٓ١األٚهاق اٌىج١وح أٚهاق أفوٕ ٜغ١وح.
 -2ػّٛك ٍؼف إٌق٠ٚ ،ً١زى ْٛربعٗ ِٓ ٍؼف إٌقِٚ ،ً١فٖٛي ػٓ ثلْ اٌؼّٛك
ثؤهثؼخ أ ٚفَّخ أّوٛخٚ ،أّٙو اٍزؼّبي ٌٗ فِ ٟؼجل آف.ٛ
 -3ػّٛك ٔجزخ اٌجوكٚ ٜربعٗ لو٠ت ِٓ ربط اٌٍٛرٌ ،اال أٔٗ ِْزك ِٓ ٔجبد اٌجوكٜ
ٚأٚهالٗ ث٠ٛٚ١خ اٌْىً َ١ٌٚذ َِزل٠وحٚ ،أّٙو اٍزؼّبي ٌٗ فِ ٟؼجل أِ ْٛفٟ
األلٖو.
 -4ػّٛك اٌجوك ٜاٌّفزٛػّ٠ٚ ،ضً ربعٗ ٔجزخ اٌجوك ٜاٌّفزٛؽخٚ ،اٌزبط ْ٠جٗ ِظٍخ أٚ
ٔبلٍٛب ِمٍٛثب أٍفٍٗ ِؾٍ ٝثٛؽلاد ىفوف١خ ِضٍض١خ اٌْىً٠ٚ ،ؼزجو أّٙو اٍزؼّبي
ٌٗ فِ ٟؼجل آِ ْٛف ٟاٌىؤه.
 -5ػّٛك اإلٌٙخ فبرٛهٚ ،ربعٗ ػٍٛٔ ٝػ ٓ١ثَِٚ ٜ١ووت ٚوالّ٘ب ِؾٍ ِٓ ٝعٙبرٗ
األهثؼخ ثزّضبي ٌٛعٗ اٌٙ٢خ فبرٛهٚ ،أّٙو اٍزؼّبي ٌٗ فٕ ٟبٌخ األػّلح فٟ
ِؼجل آِ ْٛف ٟاٌىؤه.
 -6اٌؼّٛك اٌّووت٠ٚ :زى ْٛربعٗ ِٓ ٛجمز ِٓ ٓ١اٌجوك ٜػٍّ ٝىً ٍِٚغ ،ثؼٙٚب
فٛق ثؼ٘ ٠ٚزىِ ِٓ ْٛغّٛػٙب ؽيِخ وج١وح٠ٚ ،ؼزجو ٘نا اٌؼّٛك ِٓ أعًّ ِب
أٔزغزٗ اٌؼجمو٠خ اٌّؼّبه٠خ اٌّٖو٠خٚ ،لل اٍزؼًّ ف ٟفزوح ِزؤفوح ِٓ ربه٠ـ
اٌؾٚبهح اٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ.

السمات العامة للعمارة المصرية
عندما نتحدث عن السمات العامة للعمارة المصرٌةٌ ،جدر بنا أن نأخذ فً حسابنا عدة
أسس أهمها :النسب والقٌاسات المستعملة فً العمارة المصرٌة ،مواد البناء ،ومجموعة
العوامل المؤثرة فٌها مع التقٌد بالقوانٌن واألعراف المتبعة ،وترك الحرٌة فً تطوٌر العناصر
حسب الوظابف وتطورها ،أو حسب نوعٌة المبنى واتساعه.
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 نرى بالنسبة للنسب والمقاسات المستعملة فً العمارة المصرٌة :أن المعماري وضعتصامٌم ذات نسب وقٌاسات ،تخلق إحساسا بالقوة والضخامة ،مع شعور داخلً ٌضفً
على النفس الرهبة والخشوع ،أثناء الوقوف أمام هذه الصروح المعمارٌة الهابلة
القٌاسات ،فلو أخذنا مثاال أحد المعابد المصرٌة المتوسطة القٌاس ،لرأٌنا بأن طول
المعبد إذا لم ٌتعدى مابة متر طوال ،فال ٌقل عنها ،مع وجود عشرات األعمدة الضخمة
داخل صاالت المعبد ،إضافة إلى وجود العشرات من الغرف والصاالت ،مع عناصر
معمارٌة أخرى ال تقل أهمٌة عن القٌاسات ،التً تشكل معا ،طابعا موحدا ٌعطً
للعمارة المصرٌة شكال خاصا وأسلوبا ممٌزا .هكذا أٌضا بالنسبة للعمارة الجنابزٌة من
مصاطب وأهرامات ،امتازت كلها بنسب ضخمة وقٌاسات عظٌمة جعلت منها أهم
المبانً القدٌمة ،إذا لم تكن أهمها على اإلطالق.
 إن استعمال النسب والقٌاسات الضخمة لم ٌقف حابال أمام المعمار المصري ،وحبهللمعانً الجمالٌة والفنٌ ة فً البناء ،فقد اتخذ من المسطحات الكبٌرة والواجهات مكانا
للنقوش الفنٌة والكتابات ،التً تعبر عن الحوادث التارٌخٌة الهامة فً حٌاة الملك
والدولة ،وتضفً بالوقت نفسه اللمسات الجمالٌة على المبنى الذي كان ٌخلو غالبا من
أٌة فتحات خارجٌة .لذلك نرى أن المعماري المصري بعد أن استقرت عنده القواعد
الهندسٌة للعمارة الحجرٌة بشكل ربٌسً ،بدأ ٌزٌد من إضفاء اللمسات الجمالٌة من
خالل ما نف ذه من وسابل الوضوح واستقامة الخطوط واالتجاهات ،والتقلٌل من
االنحناءات والتعقٌدات التً تقلل من بساطة المبنى وتبعده عن الصفات الجمالٌة.
 كما أن المبانً المصرٌة وال سٌما المعابد ،والمصاطب واألهرامات ،على الرغم منتشابه عناصر تكوٌنها المعمارٌة فإن ذلك التشابه الذي فرضته طبٌعة المعتقدات الدٌنٌة،
لم ٌقف حابال دون إبداع بعض المعمارٌٌن والفنانٌن ،فً مجال النسب والتفاصٌل
وعناصر الزخرفة وطرق صٌاغتها وتنفٌذها على الحجر األصم ،مما أظهر ووضح
قوة العمارة المصرٌة وضخامتها التً تتجلى إلى جانب المقاٌٌس الكبٌرة واألعمدة ،فً
طرٌقة بناء الجدران وسماكتها ،فكانت الجدران تبنى بشكل مابل للداخل فً أقسامها
العلوٌة مع تخفٌف سماكة الجدران كلما ارتفع البناء ،بحٌث ٌبقى سطح الجدار من
الداخل عمودٌا ،وٌصبح السطح الخارجً مابال مما ٌزٌد فً متانة الجدار وقدرته على
المقاومة ،وفً طرٌقة استعمالها لألسقف المستوٌة التً كانت أٌضا من األعتاب
الحجرٌة الضخمة.
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ومما ال شك فٌه أن المعمار الناجح ،هو الذي ٌستطٌع تحقٌق الشروط األساسٌة فً مبانٌه
لٌكون المبنى محققا للغاٌة التً أنشا من أجلها ،وٌعتبر العامل الوظٌفً هو أول هذه الشروط،
التً ٌؤدٌها المبنى ،وثانٌها االستفادة من المواد األولٌة المتوفرة فً المنطقة التً ٌقام فٌها
المبنى ،وثالثهما أن تكون العناصر المعمارٌة المكونة للمبنى ،عضوٌة وبٌبٌة صرٌحة،
ورابعهما أن تتالءم تصامٌم المبنى مع الشروط البٌبٌة السابدة فً المنطقة ،مع تحقٌق هذه
الشروط ،ال بد أن تتوفر فً المبنى لمسة جمالٌة بالقدر الذي ال ٌطغى على الوظٌفة التً ٌؤدٌها
المبنى .من خالل دراسة العمارة المصرٌة نالحظ ،أن المعمار المصري حاول جاهدا أن ٌحقق
هذه الشروط فً المبانً التً شٌدها خالل قرون عدٌدة.
لكن ٌبقى من أهم سمات التصمٌم فً المعابد المصرٌة ،اعتمادها على المحور الربٌسً
الطولً الذي ٌبدأ من المدخل وٌستمر حتى نهاٌة المبنى ،كما تتوزع أجزاء المبنى على
المحور الربٌسً ٌشكل متماثل ومتناظر ،وٌعتبر التناظر والمحورٌة مع التماثل من أهم سمات
العمارة المصرٌة ،التً رسخت العدٌد من المفاهٌم والمبادئ الهندسٌة ،التً أغنت التراث
المعماري العالمً ،وساهمت مع شعوب بالد الشام والرافدٌن فً وضع األسس األولى فً بناء
اإلنسانٌة والمعمارٌة فً العالم القدٌم.

ك .ػج١و ّلٚك
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